
Załącznik do  

Zarządzenia Nr 6/2015 Kierownika  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Galewicach z dnia 30 listopada 2015r. 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

w Galewicach 

 

§1 

Postanowienie ogólne 

1. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Galewicach działa w oparciu o statut 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach, jest jednostką organizacyjną 

gminy powołany uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr 34/90 z dnia 22 lutego 1990 

roku. 

2. Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Galewicach zwanym dalej w 

treści regulaminu „Ośrodkiem” odbywa się na zasadzie jednoosobowego 

kierownictwa. 

3. Obszarem działania „Ośrodka” jest teren Gminy Galewice. 

4. Za działalność Ośrodka odpowiada kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy. 

5. Regulamin niniejszy ujmuje syntetycznie zadania wynikające z obowiązujących 

przepisów. 

 

§2 

Kierownik Ośrodka 

1. Kierownik samodzielnie kieruje Ośrodkiem uwzględniając obowiązujące przepisy. 

2. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka, zwłaszcza za 

sporządzanie i wykonywanie planów i zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów socjalnych, podział 

środków przeznaczonych na pomoc społeczną. 

3. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Galewice wydaje 

decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu: 

 ustawy o pomocy społecznej,  

 świadczeń rodzinnych, 

 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. 

 w innych sprawach zleconych gminie do realizacji których wyznaczony został 

Ośrodek. 



4. Kierownik odpowiedzialny jest za zatrudnianie w Ośrodku pracowników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie kwalifikacji. 

5. W szczególności do zakresu działań kierownika należy: 

a) ogólne kierownictwo Ośrodkiem, 

b) czuwanie nad planowanym, terminowym wykonywaniem zadań Ośrodka, 

c) kierowaniem pracą podległych bezpośrednio pracowników, 

d) dbanie o właściwy podział zadań i obowiązków w Ośrodku oraz odpowiedni 

poziom organizacji pracy, 

e) decydowanie w sprawach kadrowych, 

f)  opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu i analiz w 

trybie i na zasadach określonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki- Wydział 

Polityki  Społecznej , 

g) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, składanie w jego imieniu oświadczeń, 

porozumień z zachowaniem obowiązujących  przepisów, 

h) podejmowanie decyzji w ramach obowiązujących przepisów, 

i) ochrona powierzonego mienia i odpowiedzialność za to mienie, 

j) wytyczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne, 

k) przekładanie Radzie Gminy corocznie sprawozdań z działalności Ośrodka oraz 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

l) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej i przedłożenie corocznie 

Radzie Gminy do 30 kwietnia, 

m) przedstawienie Radzie Gminy co roku sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

6. W ramach nadzoru i kontroli do zakresu działań kierownika należy: 

a) stała kontrola, koordynacja pracy, badania przestrzegania zasad celowości, 

rzetelności i zgodności wykonywania ustalonych zadań przez pracowników 

Ośrodka, 

b) czuwanie nad poziomem dyscypliny pracy, zapewnienie przestrzegania przepisów 

prawa, 

c) ustalenie zakresu działania oraz kompetencji podległych pracowników, 

d) kierownik jednostki uprawniony jest do przydzielania zadań pracownikom oraz 

wydawanie poleceń zapewniających należyte wykonanie zadań, 

e) współdziałanie z organami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w celu 

realizacji zadań, 

f) wykonywanie  innych czynności i działań w celu prawidłowego funkcjonowania 

Ośrodka, 

g) inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb, 

h) ogólny nadzór nad właściwym i terminowym załatwieniem sprawy z zakresu 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

 

 

§3 

Pracownicy Ośrodka   

 

Do obowiązków pracowników prowadzących określone rodzaje spraw w Ośrodku 

należy: 

1. Rzetelne i terminowe załatwianie przydzielonych spraw zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, okolicznościami i stanem faktycznym. 

2. Dokładna znajomość obowiązujących zasad, norm i przepisów w zakresie spraw 

powierzonych w zakresie czynności. 



3. Pilnowanie biegu załatwianych spraw aż do ich ostatecznego zakończenia. 

4. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy 

służbowej. 

5. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 

a)  praca socjalna, 

b)  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 

świadczeń, 

c)  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie 

rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 

skutecznie posługiwać się przepisami prawa w realizacji tych zadań, 

d)  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej 

poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania 

pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje 

pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu tej pomocy, 

e)  udzielanie pomocy  zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

f) współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i 

ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, 

łagodzenie skutków ubóstwa, 

g)  rzetelnie prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

ustaleniami, 

h)  udzielanie i organizowanie świadczeń pieniężnych, w naturze, w usługach 

zgodnie z realnymi możliwościami Ośrodka i wykazanymi potrzebami 

podopiecznych, 

i) podejmowanie   działań organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i 

terminowej realizacji świadczeń, 

j) wprowadzanie danych do systemu komputerowego świadczeniobiorców, 

k)  przygotowywanie decyzji w sprawach przyznania świadczeń w zakresie 

pomocy, 

l) składanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji z realizacji powierzonych 

zadań, 

m) przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie 

przyznania bądź odmowy świadczenia, 

n)  prowadzenie rejestru wydanych decyzji, 

o)  sporządzanie list wypłat zasiłków zgodnie  z podjętymi decyzjami, 

p)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych. 

  

6. Do zadań asystenta rodziny  należy w szczególności: 

a)  opracowanie i realizacja planu pracy pracy z rodziną we współpracy z 

członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

b)  opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem 

pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

c)  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego , 

d)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, 

e)  wspieranie aktywności społecznej rodzin, 



f)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej, 

g)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na 

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

h)  Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych, 

i)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

j) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i 

dzieci, 

k)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

l)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i 

przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka, 

m)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

n)  sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

o)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 

właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i 

osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny z 

zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.  

        

7. Do zadań pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, funduszem 

alimentacyjnym, stypendiami socjalnymi należy w szczególności: 

a)  przyjmowanie wniosków, 

b)  ustalanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie świadczeń, 

c)  ustalanie prawa do świadczeń, przyznawanie i wypłacanie tych świadczeń, 

d)   przygotowywanie i opracowywanie decyzji, 

e)  rzetelnie prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f)  składanie zapotrzebowań na środki wynikające z konieczności wykonywania 

zadań, 

g)  prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

h)  opracowywanie planów, sprawozdań opinii i wniosków.  

 

8. Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi zgodnie z potrzebami wypływającymi ze środowiska 

oraz obowiązującymi przepisami.  

 

 

§4 

Podpisywanie pism i udzielanie informacji 

 

1. Kierownik osobiście podpisuje: 

a) decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy, 

b) zarządzenia, 

c) dokumenty kierowane do: Wójta Gminy, Rady Gminy, Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, pisma 

wychodzące na zewnątrz oraz postanowienia i pisma w indywidualnych 

sprawach, listy wypłat świadczeń i sprawozdania finansowe i informacje. 

2. Informacje w sprawach podstawowych z zakresu działalności Ośrodka udziela 

kierownik Ośrodka. 



 

 

§5 

Obsługa finansowo- księgowa 

 

1. Obsługę finansowo- księgową pełni Urząd Gminy w Galewicach. 

3. Czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego oraz 

dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiące podstawę do 

otrzymania środków pieniężnych podpisuje Kierownik GOPS lub w czasie 

nieobecności kierownika upoważniony pracownik i Skarbnik Gminy. 

 

 

§6 

Szczegółowy zakres działania Ośrodka 

 

I. W zakresie pomocy społecznej. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1. Przygotowanie oceny zasobów  pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. 

2. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, i innych, którym celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

3. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi- Wydział Polityki Społecznej oraz Wojewody.  

4. Udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym. 

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego. 

8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

9. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego. 

10. Opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę która rezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 

opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. 

11. Praca socjalna. 

12. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w 

miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

13. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych. 

14. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.  

15. Dożywianie dzieci. 

16. Sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym. 



17. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu. 

18. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych  

19. Sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazanie jej łódzkiemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego. 

20. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenie pracowników.  

21. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

22. Wdrażanie i realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego . 

23. Realizacja zadań zleconych ustawami. 

Do zadań własnych gminy należą: 

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych. 

2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. 

3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. 

4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy. 

5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 

rozwój specjalistycznego wsparcia. 

6. Inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia. 

7. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez ośrodek 

należy: 

1.Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną, 

3.Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów pomocy samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

4.Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznych wsparcia. 

5.Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych; 

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego; 

b) realizacja świadczeń opiekuńczych: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek 

opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; 

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 

 



6.Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu, 

7.Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, 

8. Realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 

      a) przyjmowanie wniosków i podejmowanie działań wobec dłużników   

           alimentacyjnych, 

      b)  przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

      c) prowadzenie postępowań egzekucyjnych  w sprawach świadczeń alimentac. 

II. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet 

państwa. 

 

§7 

Struktura organizacyjna Ośrodka 

1. W skład wchodzą następujące stanowiska pracy: 

a) Kierownik Ośrodka, 

b) Pracownicy socjalni, 

c) Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

d) Opiekunka domowa, 

e) Asystent rodziny 

Liczbę etatów na poszczególnych stanowiskach określa się od potrzeb lub 

wymogów wynikających z przepisu prawa. 

2. Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników ustala kierownik Ośrodka.  

 


