
GIINNY OSAODEK PO lOCY SPOlEClNEJ 

09-460 MAtA WIES 


vi Kochanowskiego 1 

pow. plocki, we!. rr.awwieckie 


tel. 10-24) ~69-79·62 
Zalqcznik do zarzqdzenia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Malej Wsi z dnia 29 grudnia 2009r. 

REGULAMIN ORGANIZACY JNY 

GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOt.ECZNEJ W MAt.EJ WSI 


I. Postanowienia og61ne 

§ 1 

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Matej Wsi zwany dalej "Osrodkiem", jest 
jednostkq organizacyjnq powotanq uchwatq Nr 4711X190 Gminnej Rady Narodowej w Matej 
Wsi z dnia 26 lutego 1990 roku celem realizacji zadan pomocy spotecznej, zorganizowanq 
w formie jednostki budzetowej. 

§2 

Osrodek dziata na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy spotecznej (Oz.U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 

- tekst jednolity, z p6zn.zm.), 

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 0 swiadczeniach rodzinnych (Oz. U. z 2006r., Nr 139, 

poz.992 - tekst jednolity, z p6zn.zm.), 

3) ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007r. 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Oz.U. 

z 2009r. , Nr 1, poz. 7 - tekst jednolity, z p6zn.zm.), 

4) uchwaty Nr 197/XXV/2009 Rady Gminy Mata Wies z dnia 25 wrzesnia 2009 roku w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Matej Wsi (Oz. Urz. 

WoJ. Mazowieckiego z dnia 09 grudnia 2009r. Nr 202, poz.5740) 

5) niniejszego regulaminu. 


§3 

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, okresla wewnfiltrznq strukturfil oraz 
zasady organizacji pracy Osrodka, niezbfildne dla sprawnej i nalezytej realizacji 
natoi:onych na niego zadari. 

§4 

Akta urzfildowe Osrodka prowadzone Sq zgodnie z obowiqzujqcq instrukcjq kancelaryjnq i 
jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

II. Wewn~trzna struktura Osrodka i zasady dziatania 

§5 

Wykonywanie zadari Osrodka zapewniajq pracownicy Osrodka wymienieni w schemacie 
organizacyjnym, stanowiqcym zatqcznik do Regulaminu . 

§6 

Catoksztafiem dziatania Osrodka kieruje Kierownik, kt6ry ponosi odpowiedzialnos6 za 
prawidtowq realizacjfil powierzonych zadan przed W6jtem Gminy Mata Wies. 



§7 

1. Kierownik Osrodka kieruje jego pracq na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. 
2. Do zadan kierownika Osrodka nalezy w szczeg6lnosci: 

1) kierowanie biezqcymi sprawami Osrodka, 

2) reprezentowanie Osrodka na zewnqtrz, 

3) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy spotecznej, swiadczen 

rodzinnych oraz swiadczen z funduszu alimentacyjnego. 

4) podpisywanie pism i dokument6w wychodzqcych na zewnqtrz, 

5) wydawanie zarzqdzen regulujqcych organizacj~ Osrodka i obowiqzki jego pracownik6w 

6) dokonywanie podziatu zadan, kompetencji i odpowiedzialnosci pomi~dzy podlegtych mu 

pracownik6w, 

7) realizowanie polityki kadrowej, uwzgl~dniajqc dbatosc 0 nalezyty dob6r pracownik6w i 

podnoszenie ich kwalifikacji, 

8) kontrola wykonywania zadan Osrodka i przestrzegania przepis6w prawa, 

9) przedstawianie W6jtowi Gminy informacji i sprawozdan w zakresie wyst~pujqcych na 

terenie gminy potrzeb w zakresie pomocy spotecznej oraz swiadczonej pomocy, 

10) sktadanie corocznych sprawozdan Radzie Gminy z dziatalnosci Osrodka oraz 

przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy spotecznej. 


§8 

Pracownicy socjalni wykonujq powierzone im zadania w przydzielonych rejonach 

dziatania, kierujqc si~ w szczeg61nosci zasadami : 

a) etyki zawodowej, 

b) dobra os6b i rodzin, kt6rym stUZq, poszanowania ich godnosci i prawa tych os6b do 

samostanowienia. 


§9 

Do obowiqzk6w pracownik6w Osrodka nalezy w szczeg6lnosci: 
1. nalezyte i zgodne z prawem wykonywanie zadan nalezqcych do zajmowanego 
stanowiska pracy i znajomosc obowiqzujqcych w tym zakresie przepis6w, 
2. wykonywanie zadan zawodowych sumiennie, sprawnie i bezstronnie oraz zachowanie 
uprzejmosci i zyczliwosci w kontaktach z klientami, 
3. przestrzeganie dyscypliny pracy, 
4. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynnosci zawodowych takze po 
ustaniu zatrudnienia, 
5. pogt~bianie wtasnej wiedzy i umiej~tnosci oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

§10 

Obstug~ kasowo-ksi~gowq prowadzi Osrodkowi Urzqd Gminy w drodze odr~bnego 
porozumienia. 

III. Postanowienia koricowe. 

§ 11 

Przy zatatwianiu spraw stosuje si~ postanowienia Kodeksu post~powania 
administracyjnego, chyba ze przepisy szczeg61ne stanowiq inaczej. 



~ 

§ 12 


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem majq zastosowanie przepisy 
obowiqzujqcych ustaw akt6w wykonawczych oraz regulamin6w i zarzqdzen 
wewn~trznych . 
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