
ZARZĄDZENIE NR  10 /2021 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu 

z dnia 25 maja 2021 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kaźmierzu. 

 

Na podstawie § 9 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, stanowiącego załącznik 

do uchwały Nr XLIX/309/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 4 września 2014r. w sprawie Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Kaźmierz  

z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kaźmierzu, Uchwała nr XXVII/237/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 kwietnia 2021r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kaźmierzu, zarządzam co następuje: 

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/12 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kaźmierzu z dnia 16 lipca 2012r. zmienionego Zarządzeniem  

Nr 1/2014 z dnia 13 stycznia 2014r., oraz Zarządzeniem Nr 1/2014r. z dnia 10 grudnia 2014r., 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 15a. ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Do sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych należy prowadzenie 

całokształtu spraw dotyczących świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych i 

pomocy osobą uprawnionym do alimentów, a także udzielania pomocy materialnej uczniom. 

W §15a po pkt.4 dodaje się pkt.5 w brzmieniu: 

5. Do zadań sekcji w zakresie świadczeń wychowawczych, w szczególności należy: 

a) Przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji dotyczących ustalenia 

prawa świadczenia wychowawczego   zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b)     Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. 

c) Przygotowywanie list wypłat i przelewów dotyczących świadczeń wychowawczych. 

d)  Przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń rodzinnych 

i świadczeń alimentacyjnych. 

e) Wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczeń 

wychowawczych, prowadzenie korespondencji z beneficjentami, prowadzenie korespondencji z 

jednostkami mającymi wpływ na świadczenie wychowawcze. 

f)     Prowadzenie indywidualnych teczek osób i rodzin, rejestrów decyzji. 



g) Przygotowywanie informacji, zaświadczeń, metryk i sprawozdań z wykonanej pracy, 

stosowanie do aktualnych przepisów prawnych. 

h) Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wykonywaną pracę, dokonywanie 

weryfikacji wniosków i zgromadzonej dokumentacji. 

i) Informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy, powiadamianie  

o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 

udzielanie informacji o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania 

wydawanych rozstrzygnięć. 

j) Bieżące analizowanie budżetu przyznanego na świadczenia wychowawcze, czuwanie nad 

realizacją budżetu   i planowanie środków finansowych. 

k) Obsługa programów komputerowych obowiązujących w GOPS, celem realizacji wykazanych 

zadań. 

l) Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po 

ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny. 

 ł) Znajomość i przestrzeganie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) i w ślad za tym: 

1.1 przestrzeganie danych osobowych zawartych w zbiorze, rejestr osób korzystających ze 

świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, tj., zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie, 

1.2 ochrona danych zawartych w w/wym. zbiorze przed dostępem modyfikacją lub     zniszczeniem, 

ujawnianiem lub pozyskiwaniem danych przez osoby nieupoważnione. 

m) Udział w szkoleniach, terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań zgodnie  

z przepisami prawa i otrzymanymi poleceniami służbowymi. 

n) Znajomość i przestrzeganie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

i aktów wykonawczych do niej. 

o) Informowanie Kierownika GOPS o stanie spraw w sprawach objętych zakresem czynności. 

p) Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy, 

r) Dbałość o wykonywanie zadań, z uwzględnieniem interesów Państwa, Gminy oraz 

indywidualnych interesów obywateli. 

s) Przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych. 

t) Dbałość o dobro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczanie mienia Ośrodka i 

używanie go zgodnie z przeznaczeniem, zabezpieczanie pieczątek Ośrodka (osobistych i innych 

niezbędnych w pracy). 



u) Parafowanie dokumentów do podpisu. 

v) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w pełni na pracę zawodową. 

w) Podpisywanie wniosków, w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych; 

- dokumentacji wewnętrznej w sprawie prowadzenia bieżącej ewidencji świadczeń 

wychowawczych, 

- indywidualne teczki klientów i rodzin, 

 - zaświadczeń wydawanych przez Ośrodek w sprawie potwierdzeń składania wniosków  

o świadczenia wychowawcze oraz wysokości udzielonych świadczeń, 

- projektów zapotrzebowania na środki finansowe oraz projektów z realizacji świadczeń, 

sprawozdań rzeczowo-finansowych. 

x) Współpraca z księgową i pracownikami socjalnymi Ośrodka. 

y) Przekazywanie do archiwum zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną dokumentacji 

dotyczącej świadczeń wychowawczych. 

z) Przestrzeganie kodeksu etyki, obowiązujących instrukcji i regulaminów Ośrodka. 

ż) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika GOPS w Kaźmierzu związanych 

z działalnością Ośrodka. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kaźmierz  

z dniem 1 lipca 2021r. 

 

 

 

 


