
ZARZĄDZENIE NR 2 /2019 

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

CZEREMSZE 

z dnia  06  kwietnia 2019 roku  

 

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czeremsze 

 

 Na podstawie ustawy z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U.  z 

2018 r. poz. 1508 z późn. zm. ), ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy  (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 917; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2018 r. poz. 

357, poz. 1000, poz. 1076, poz. 1608, poz. 1629, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2245 i poz. 

2377), Uchwały NR XX/163/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrtodka Pomocy Społecznej w 

Czertemsze, stanowiącym  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze z dnia 8 marca 2013 roku ze zm., wprowadza się 

następujace zmiany;  

1) W dziale III Struktura Organizacyjna Ośrodka § 2 otrzymuje brzmienie: 

W skład Ośrodka wchodzą: 

1. Kierownik Ośrodka 

2. Pracownicy Socjalni 

- Specjalista pracy socjalnej 

- Starszy pracownik socjalny 

- Pracownik socjalny 

3. Stanowisko ds. realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, 

świadczeni „Dobry Start” oraz funduszu alimentacyjnego; 

4. Asystent rodziny 

5. Główny księgowy 

6. Młodszy opiekun w OPS 

6. Opiekun w OPS 

 

 



1 Kierownik Ośrodka Umowa o pracę 1 

2 Pracownicy Socjalni Umowa o pracę 3 

3 Stanowisko ds. realizacji świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

Umowa o pracę 1 

4 Asystent rodziny Umowa o pracę 1 

5 Główny księgowy Umowa o pracę ¼ 

6 Młodszy opiekun w OPS   

7 Opiekun w OPS Umowa o pracę 2 

 

2) W dziale III Struktura Organizacyjna Ośrodka § 6 otrzymuje brzmienie: 

Do zadań i obowiązków osoby na tanowisku ds. realizacji świadczeń rodzinnych, 

świadczeń wychowawczych, świadczeni „Dobry Start” oraz funduszu alimentacyjnego 

należy: 

1. Gromadzenie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Dobry start” oraz świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 

2. Prowadzenie postępowania wynikającego z przepisów prawa w sprawie świadczeń 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Dobry start” oraz świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 

3. Dbanie o zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń. 

4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wypłaty świadczeń. 

5. Przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń. 

6. Sporządzanie listy wypłat świadczeń. 

7. Prowadzenie postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych. 

8. Rozliczanie wpłat od dłużników alimentacyjnych i komorników. 

9. Obsługa programów komputerowych obowiązujących w Ośrodku. 

10. Prowadzenie spraw administracyjno – biurowych Ośrodka. 

 

3) W dziale III Struktura Organizacyjna Ośrodka § 8 otrzymuje brzmienie: 

Do zadań Młodszego piekuna w OPS należy w szczególności: 

1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych w zależności 

od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. 

2. Dokonywanie zakupów art. spożywczych, leków i innych niezbędnych do codziennej 

egzystencji podopiecznego. 

3. Pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie 

posiłku gotowego do domu. 

4. Przynoszenie węgla, drewna, wody. 



5. Załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego lub polecenie Kierownika 

Ośrodka np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, energię elektryczną, telefon, RTV i 

innych. 

 

Do zadań Opiekuna w OPS należy w szczególności: 

 

6. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych w zależności 

od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. 

7. Dokonywanie zakupów art. spożywczych, leków i innych niezbędnych do codziennej 

egzystencji podopiecznego. 

8. Pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie 

posiłku gotowego do domu. 

9. Przynoszenie węgla, drewna, wody. 

10. Załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego lub polecenie Kierownika 

Ośrodka np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, energię elektryczną, telefon, RTV i 

innych. 

 

2)    W Dziale IV. Postanowienia Końcowe §1 dodaje się  ust.  3 w następującym brzmieniu : 

   3. „Każde święto, określone w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy, występujące w okresie  rozliczeniowym  i przypadającym w innym dniu 

niż niedziela obniża czas pracy o 8 godzin. Pracodawca odrębnym zarządzeniem może 

również  obniżyć  w przyjętym  okresie  rozliczeniowym  wymiar czasu pracy  nie więcej  niż 

16 godzin w innych uzasadnionych przypadkach, a w szczególności z okazji innych świąt lub 

innych  uroczystości .”                     

 

      § 2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości 

pracownikom.  

  


