
 
 

 Zarządzenie Nr 388/2017 
Kierownika O środka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 

z dnia 2 stycznia 2017 roku 
 

zmieniajace zarz ądzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego O środka Pomocy Społecznej 
Gminy Lubawa 
 
 

Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XIV/91/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zmienionego Uchwałą Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy 
Lubawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa, zmienionego Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Gminy Lubawa z dnia 16 grudnia 2014r. w 
sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa stanowiącym 

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 321/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gminy Lubawa zmienionego Zarządzeniem Nr 357/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gminy Lubawa z dnia  31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym  Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zmienionego Zarządzeniem Nr 359/2015 Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia  22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym  Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zmienionego Zarządzeniem Nr 
369/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2016 roku 
zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gminy Lubawa, zmienionego Zarządzeniem Nr 374/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gminy Lubawa z dnia 7 czerwca 2016 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zmienionego Zarządzeniem 
Zarządzenie Nr 381/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 1 grudnia 
2016 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. W § 5 ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) wspierania kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem””. 
 

2. W § 8 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„11) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego 

upoważnienia w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia  
z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub czasie porodu, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku 
energetycznego.” 

 
3. W § 10 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kierowanie podległymi pracownikami i organizowanie pracy, sprawowanie nadzoru nad  
jakością  i terminowością realizowanych zadań przez bezpośrednio podległych pracowników,” 

 
4. W § 10 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego 
upoważnienia w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia  
z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie  
 

 



 
 
        albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub czasie porodu, dodatków mieszkaniowych.” 
 

5. W § 10 ust. 2 skreśla się pkt 20.  
 

6. W § 10 ust. 2 po pkt 23 dodaje się pkt 24, pkt 25 i pkt 26 w brzmieniu: 
„24)   nadzór nad prowadzonymi przez pracowników socjalnych postępowaniami administracyjnymi   

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, w tym nadzór merytoryczny nad 
przeprowadzonymi wywiadami środowiskowymi, 

  25) stała współpraca z zespołem pracy socjalnej i integracji społecznej w zakresie       
wykonywanych obowiązków. 

 26)  stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań 
zgodnie z występującymi potrzebami” 

 
7. W § 16 ust. 1 skreśla się pkt 15, pkt 22 i pkt 31. 

 
8. W § 17 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8)   Współpraca przy sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej.” 
 

9. W § 17 ust. 1 skreśla się pkt 26.  
 

10. W § 17 ust. 1 po pkt 37 dodaje się pkt 38 w brzmieniu: 
„38)  Realizacja zadań w zakresie realizacji procedury niebieskiej karty zgodnie z rozporządzeniem    

Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz  
wzorów formularzy „Niebieska Karta”.” 

 
11. W § 17 ust. 2 po pkt 19 dodaje się pkt 20, pkt 21 i pkt 22 w brzmieniu: 

„20)   Współpraca przy realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 
 21)  Inicjowanie tworzenia oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz praca z rodziną       

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
 22)   koordynacja działań w zakresie wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2016 roku o wsparciu   

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.” 
 

12.  W § 17 ust. 3 po pkt 23 dodaje się pkt 24, pkt 25 i pkt 26 w brzmieniu: 
„24)    Koordynacja opracowania i realizacji programów i projektów na rzecz osób starszych, 
 25)  Inicjowanie i koordynowanie działań aktywizacyjnych i integracyjnych na rzecz osób     

starszych, 
 26)  koordynacja opracowania i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

 w Rodzinie.” 
 

13. W § 18 ust. 1 po pkt 23 dodaje się pkt 24 w brzmieniu: 
„24)  Prowadzenie postępowań dotyczących jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
czasie porodu, zgodnie z ustawą  o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. 

 
14.  W § 19 ust. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 36, pkt 37 i pkt 38 w brzmieniu: 

„36)  Prowadzenie spraw socjalnych pracowników, tj. opracowywanie planu, przygotowywanie 
umów dotyczących udzielanych świadczeń oraz realizacja wydatków ZFŚS zgodnie  
z przyjętym regulaminem i zarządzeniami Kierownika, 

 37)   Bieżąca kontrola nad jakością usług opiekuńczych oraz przestrzeganiem dyscypliny pracy 
przez opiekunki – przyjmowanie i wstępna kontrola dokumentów potwierdzających ich 
wykonanie, 

 38)    Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej przez wyznaczonego pracownika.” 
 
 
 



 
 

15.  W § 23 ust. 3 po literze e) dodaje się literę f) w brzmieniu: 
„e)    prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia z tytułu 

urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub czasie porodu, a także do wydawania w tych sprawach decyzji”.  

   
 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Kierownik 
       Ośrodka Pomocy Społecznej  
                     Gminy Lubawa 

 Adam Roznerski 


