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Zarządzenie Nr 24/12 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

z dnia 7 maja 2012 r. 
 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku. 
 
Na podstawie § 15 ust. 2 i 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/496/12 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz nadania statutu 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

 

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 

stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie Zarządzenia 130/04 Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku z dnia 10 września 2004 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku 

zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, o ile nie są one 

sprzeczne z niniejszym Zarządzeniem. 

 

§ 3 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Komunikacji i Obsługi Prawnej. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

p.o. Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 

Anna Sobota 
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 24/12 

Dyrektora MOPR w Gdańsku 
z dnia 7 maja 2012 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 
 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, maj 2012 rok 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zwany dalej 

„Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Ośrodek - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku; 

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku; 

3) Zastępcy Dyrektora - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 

4) komórkach organizacyjnych Ośrodka - należy przez to rozumieć wyodrębnione  

w strukturze organizacyjnej Ośrodka działy, centra pracy socjalnej, zespoły, 

samodzielne stanowiska pracy; 

5) jednostce organizacyjnej Ośrodka - należy przez to rozumieć jednostkę 

organizacyjną wchodzącą w skład struktury Ośrodka; 

6) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – należy przez to rozumieć 

ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego 

poradnictwa, w tym rodzinnego, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek 

wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej. 

 

§ 3 

 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, działającą w granicach 

administracyjnych Miasta Gdańska, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta 

Gdańska. 

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Miasta Gdańska,  

w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne 

jednostki organizacyjne, jeżeli wynika to z przepisów prawa. 

 

§ 4 

 

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miasta 

Gdańska, zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska oraz zarządzeń Dyrektora. 

 

 

Rozdział 2 

ZASADY KIEROWANIA OŚRODKIEM 

 

§ 5 

 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

3. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. 
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4. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego 

Księgowego, kierowników Centrów Pracy Socjalnej, kierowników działów, 

kierowników zespołów oraz kierownika jednostki organizacyjnej. 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje upoważniony Zastępca 

Dyrektora. 

6. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, 

komunikatów. 

 

§ 6 

 

W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Ośrodka Dyrektor może  

w drodze zarządzenia: 

1) ustanowić pełnomocnika działającego w jego imieniu; 

2) powołać zespół zadaniowy. 

 

§ 7 

 

Dyrektor bezpośrednio nadzoruje: 

1) Zastępców Dyrektora; 

2) Głównego Księgowego; 

3) Kierowników CPS; 

4) Dział Spraw Pracowniczych; 

5) Dział Komunikacji i Obsługi Prawnej; 

6) Zespół Audytu i Kontroli; 

7) Zespół Rozwoju Kadr i Doradztwa Metodycznego. 

 

§ 8 

 

1. Zastępca Dyrektora ds. Rodziny i Dziecka bezpośrednio odpowiada za: 

1) Dział Pieczy Rodzinnej; 

2) Dział Pieczy Instytucjonalnej; 

3) Dział Wspierania Rodziny; 

4) uchylony 

5) Centra Pracy Socjalnej w zakresie działań dotyczących rodziny i dziecka; 

6) Monitorowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wg właściwości. 

2. Zastępca Dyrektora ds. Usług Społecznych bezpośrednio odpowiada za: 

1) uchylony 

11) uchylony; 

12) uchylony; 

13) uchylony; 

14) uchylony; 

15) uchylony; 

2) uchylony; 

3) Dział ds. Osób Niepełnosprawnych; 

4) Dział ds. Seniorów; 

5) uchylony 

6) Centra Pracy Socjalnej w zakresie działań dotyczących seniorów i osób 

niepełnosprawnych. 

7) jednostkę organizacyjną Ośrodka – Dzienny Dom Pomocy ul. Sternicza 21; 

                                                 
1 od dnia 1 stycznia 2015 r. - Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych „Pod Cisem” w Gdańsku przy ul. Sterniczej 2 
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a) uchylony 

b) uchylony 

c) uchylony 

8) monitorowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wg właściwości. 

3. Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju bezpośrednio odpowiada za: 

1) Dział Techniczno – Administracyjny; 

11) Dział ds. Osób Bezdomnych; 

2) uchylony 

3) Zespół Ekonomii Społecznej i Współpracy z NGO; 

4) Dział Kierunków Rozwoju; 

5) uchylony; 

6) Zespół Zlecania Zadań i Zamówień Publicznych; 

7) uchylony; 

8) Centra Pracy Socjalnej w zakresie zadań realizowanych w Zespołach Świadczeń. 

4. Główny Księgowy bezpośrednio odpowiada za: 

1) Dział Księgowości, którym kieruje Zastępca Głównego Księgowego; 

2) Zespół Planowania i Sprawozdawczości. 

 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA OŚRODKA 

 

§ 9 

 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, centra pracy socjalnej, zespoły, 

samodzielne stanowiska pracy oraz jednostka organizacyjna Ośrodka. 

2. Zakres działania i wewnętrzną strukturę jednostki organizacyjnej Ośrodka ustala 

Dyrektor odrębnym zarządzeniem. 

3. Podstawową strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia Schemat Organizacyjny, 

stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział 4 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

OŚRODKA 

 

§ 10 

 

Kierownicy komórek oraz jednostki organizacyjnej Ośrodka, odpowiadają za prawidłowe 

funkcjonowanie podległych sobie komórek organizacyjnych i należyte wykonywanie 

powierzonych zadań, a w szczególności za: 

1) terminowość, rzetelność i zgodne z prawem załatwianie spraw; 

2) gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie  

z przepisami; 

3) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów 

obowiązujących w Ośrodku, przepisów bhp i p.poż., nadzór nad ochroną danych 

osobowych; 

4) usprawnianie organizacji, metod i form pracy; 

5) opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw; 

6) podnoszenie jakości świadczonych usług; 

7) realizację Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

wg właściwości; 
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8) ocenę zasobów pomocy społecznej. 

 

§ 11 

 

Do wspólnych zadań komórek i jednostki organizacyjnej należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady Miasta Gdańska, 

zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska i zarządzeń Dyrektora; 

2) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta Gdańska oraz realizacja 

zadań ujętych w budżecie; 

3) opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski 

komisji Rady Miasta Gdańska; 

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach  

z zakresu administracji publicznej; 

5) współpraca w zakresie windykacji należności; 

6) kompetentna i sprawna obsługa interesantów; 

7) ochrona danych osobowych oraz zapewnienie dostępu do informacji publicznej; 

8) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, radami 

jednostek pomocniczych Miasta Gdańska oraz podmiotami niezaliczonymi do 

sektora finansów publicznych; 

9) przygotowywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań; 

10) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

11) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

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

rozwój specjalistycznego wsparcia; 

12) rozwijanie istniejących i nowych form pomocy społecznej i samopomocy  

w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 

13) opracowywanie okresowych i rocznych planów pracy; 

14) archiwizowanie dokumentacji wg właściwości; 

15) przygotowywanie działań i materiałów promocyjnych wg właściwości; 

16) podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  

i realizacja programów osłonowych oraz lokalnych programów pomocy 

społecznej zgodnie z właściwością, 

17) sporządzanie prawidłowego wykazu przesyłek listowych zwykłych i rejestrowych 

w celu przekazania do kancelarii. 

 

Rozdział 5 

ZADANIA KOMÓREK PODLEGŁYCH DYREKTOROWI 

 

§ 12 

 

Centra Pracy Socjalnej prowadzą politykę lokalną w rejonie swojego działania zgodnie  

z kierunkami polityki społecznej przyjętymi przez Miasto. Realizatorem tych działań są: 

1) Zespoły Pracy Socjalnej wykonują w szczególności zadania w zakresie: 

a) prowadzenie pracy socjalnej, 

b) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu 

rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych 

problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością 

lokalną (organizowanie społeczności lokalnej), 
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c) organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności  

z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym 

się potrzebom społecznym, 

d) realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej w szczególności: 

- przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy, 

- praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

wychowawczej przez prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka  

z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, realizację usługi 

asystenta rodziny; 

e) prowadzenie wywiadów środowiskowych dla podmiotów zewnętrznych (np. 

sądy), 

f) realizacja procedury „Niebieska Karta”, 

g) organizowanie dla rodzin grup wsparcia, rodzin wspierających, pomocy 

sąsiedzkiej, 

h) wskazywanie kandydatów na opiekuna dla osób małoletnich, osób 

ubezwłasnowolnionych, 

i) podejmowanie interwencji w zakresie wszystkich zgłaszanych 

interwencyjnie spraw (w sytuacji gdy zachodzi konieczność 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego, powiadomienie pracownika 

socjalnego z Zespołu Usług i Świadczeń), 

j) informowanie innych zespołów o ustaleniach z klientem za zgodą  

i wiedzą osoby/rodziny, 

k) organizowanie poradnictwa i konsultacji specjalistycznych; 

2) Zespoły Usług i Świadczeń wykonują w szczególności zadania w zakresie: 

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania 

świadczeń pomocy społecznej; 

- świadczeń pieniężnych: 

-- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

-- zasiłek okresowy, 

-- zasiłek stały, 

- świadczeń niepieniężnych: 

-- posiłek, 

-- usługi opiekuńcze, 

-- usługi opiekuńcze specjalistyczne, 

-- sprawienie pogrzebu, 

-- składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

-- składki na ubezpieczenie społeczne; 

b) naliczanie odpłatności, monitorowanie liczby miejsc w ośrodkach wsparcia, 

monitorowanie realizacji usług opiekuńczych, 

c) postępowania przygotowawczego w sprawach należących do zadań innych 

komórek organizacyjnych w sprawie kierowania osób do domów pomocy 

społecznej, rodzinnych domów pomocy, mieszkań chronionych i ośrodków 

wsparcia dziennego, 

d) weryfikacja sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty 

socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej; 
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3) Zespoły Obsługi i Informacji wykonują w szczególności zadania w zakresie: 

a) przyjmowanie klientów zgłaszających się po raz pierwszy do Ośrodka  

i kierowanie ich do właściwego zespołu pracy po przeprowadzeniu wstępnej 

rozmowy, 

b) informowanie klientów, osób zainteresowanych, przedstawicieli środowiska 

lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania, 

c) prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych, 

postanowień, 

d) udzielanie informacji o osobach korzystających z pomocy społecznej 

uprawnionym jednostkom, podmiotom i instytucjom, 

e) sporządzanie, wydawanie i ewidencjonowanie zaświadczeń dotyczących 

form, wysokości i okresu świadczonej pomocy, 

f) wydawanie legitymacji dla osób uprawnionych do bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów komunikacją miejską, 

g) prowadzenie badań i analiz, określanie zasobów i potrzeb środowiska 

lokalnego, 

h) monitorowanie prawidłowości i terminowości wydatkowania środków, 

i) monitorowanie realizacji planu finansowo - zadaniowego Centrum we 

współpracy z koordynatorami pozostałych zespołów, 

j) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji 

świadczeń z pomocy społecznej, 

k) podejmowanie decyzji, naliczanie odpłatności, monitorowanie liczby godzin 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

l) podejmowanie decyzji, naliczanie odpłatności, monitorowanie ilości miejsc 

w ośrodkach wsparcia, 

m) przygotowywanie dokumentacji oraz realizacja wypłat świadczeń 

pieniężnych, 

n) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i sporządzanie kart 

informacyjnych na zlecenie innych podmiotów, 

o) przygotowanie zleceń na sprawianie pogrzebu, współpraca z zakładem 

pogrzebowym. 

4) uchylony 

 

§ 13 

 

W Dziale Księgowości: 

1) Zespół Dochodów wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obsługi finansowej Ośrodka  

w zakresie dochodów budżetowych i przychodów; 

b) dokonywania kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i realizacji płatności; 

c) dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem 

finansowym, w zakresie dochodów Ośrodka, jak również planu wydatków 

Urzędu Miejskiego w § 291 i 458; 

d) sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie ewidencji 

księgowej dochodów budżetowych; 

e) sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka; 

f) terminowego egzekwowania należności poprzez wysyłanie wezwań  

i upomnień oraz naliczania odsetek za zwłokę, informowania właściwe 

komórki organizacyjne o podjętych działaniach wobec dłużników; 
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g) sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT) oraz 

przekazywania podatku do właściwego urzędu skarbowego; 

h) prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywane 

są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

oraz sporządzenie sprawozdań; 

i) przekazywania dochodów budżetowych na rachunek bankowy Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku w trybie i terminach określonych przepisami prawa; 

j) uchylony 

k) sprawdzania wyciągów bankowych pod kątem właściwego wykonania 

dyspozycji bankowych; 

2) Zespół Wydatków i Likwidatura wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obsługa finansowa Ośrodka  

w zakresie bieżących wydatków budżetowych, funduszy specjalnych, 

środków unijnych, sum depozytowych; 

b) prowadzenia ksiąg rachunkowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – 

Pożyczkowej; 

c) dokonywania kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i realizacji płatności; 

d) dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem 

finansowym; 

e) sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków 

budżetowych; 

f) sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka; 

g) prowadzenia syntetycznej ewidencji wartościowej środków trwałych, 

pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

Ośrodka, umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych; 

h) obsługi finansowo - księgowej rodzinnych domów dziecka; 

i) sprawdzania wyciągów bankowych pod kątem właściwego wykonania 

dyspozycji bankowych; 

j) sporządzania zbiorczych harmonogramów płatności do Wydziału 

Finansowego Urzędu Miejskiego dotyczących przekazywania środków 

finansowych dla Ośrodka i jednostki organizacyjnej; 

k) prowadzenia rejestru not księgowych i faktur wystawionych przez komórki 

organizacyjne Ośrodka; 

l) analizy wykonania dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację 

zadań; 

3) Kasa wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) przyjmowania wpłat gotówkowych; 

b) realizowania wypłat gotówkowych; 

c) prowadzenia raportów kasowych; 

d) ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz znaków wartościowych; 

e) obsługi bankowej w zakresie realizowanych zadań; 

4) uchylony 

 

§ 13a 

 

Zespół Planowania i Sprawozdawczości wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

1) przygotowywania zaleceń i wytycznych odnośnie procedury opracowania planu 

finansowego Ośrodka i pozostałych jednostek systemu pomocy społecznej; 
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2) opracowania zbiorczego projektu planu dochodów i wydatków w układzie 

klasyfikacji budżetowej oraz budżetu zadaniowego dla zadań z zakresu pomocy 

społecznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi; 

3) opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

4) weryfikacja planu finansowego Ośrodka we współpracy z innymi komórkami 

organizacyjnymi; 

5) opracowywania wniosków w zakresie zmian w planie finansowym oraz  

w wieloletniej prognozie finansowej Ośrodka i jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, dokonywanych w formie zarządzeń Prezydenta, uchwał Rady 

Miasta oraz decyzji Dyrektora; 

6) prowadzenia analiz dotyczących stopnia wydatkowania środków z planu 

finansowego; 

7) sporządzania comiesięcznych prognoz finansowych do analizy bieżącej płynności 

Miasta Gdańska w aplikacji PF-PRO; 

8) organizowania sprawozdawczości Ośrodka; 

9) gromadzenia i przetwarzania informacji na temat bieżącej działalności Ośrodka; 

10) sporządzania zbiorczych sprawozdań merytoryczno - finansowych  

z wykonania budżetu i zadań Ośrodka oraz sporządzania sprawozdania opisowego 

z działalności Ośrodka; 

11) udostępniania danych finansowych i analityczno - sprawozdawczych dotyczących 

realizacji zadań statutowych Ośrodka; 

12) przygotowania zbiorczej oceny zasobów pomocy społecznej; 

13) prowadzenia analiz dotyczących: 

a) klientów CPS i działów, świadczonych form pomocy; 

b) zjawisk rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną. 

14) obsługi ekonomicznej Centrów Pracy Socjalnej, Działu Komunikacji i Obsługi 

Prawnej oraz Centrum Rozwoju; 

15) sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków w zakresie realizowanych 

zadań; 

16) bieżącego monitorowania wykonania planu finansowego; 

17) opracowywania dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, analitycznych, 

informacyjnych i innych; 

18) opiniowania kosztorysów ofert składanych przez organizacje pozarządowe na 

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej; 

19) rozliczania wydatków z dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na 

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w drodze konkursu ofert; 

20) okresowego wsparcia w rozliczaniu dotacji; 

21) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne klientów CPS  

i DOB. 

 

§ 14 

 

W Dziale Spraw Pracowniczych: 

1) Kadry wykonują w szczególności zadania w zakresie: 

a) wdrażania polityki kadrowo – płacowej wyznaczanej przez pracodawcę; 

b) realizacji strategicznych celów z zakresu polityki personalnej we 

współpracy z Zespołem Rozwoju Kadr i Doradztwa Metodycznego; 

c) planowania i racjonalnego gospodarowania etatami; 

d) sporządzania zaangażowania środków finansowych wynikających z angaży 

wraz z pochodnymi; 
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e) sporządzania danych do planu odnośnie etatów, wynagrodzeń oraz 

dodatków nieperiodycznych; 

f) prowadzenia wszystkich spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy 

oraz jego ustaniem; 

g) zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników i uprawnionych członków 

rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; 

h) przygotowywania list podwyżkowych z wyliczeniem skutków finansowych; 

i) przygotowywania list na nagrody dla pracowników oraz na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne tzw. „13” zgodnie z kryteriami określonymi  

w regulaminach; 

j) sporządzania sprawozdań (wewnętrznych i zewnętrznych) z zakresu 

kadrowego; 

k) obsługi systemów informatycznych ZUS-PŁATNIK, OTAGO-KADRY, 

OTAGO-WYBUD, Pomost oraz innych; 

l) administracji kadrowej dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego i dyrektorów jednostek organizacyjnych; 

m) rozliczania czasu pracy oraz kontroli dyscypliny pracy w Ośrodku; 

n) prowadzenia spraw dotyczących zatrudniania w ramach prac 

interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, prac zorganizowanych  

w celu odpracowywania długu czynszowego oraz prac wykonywanych 

przez skazanych; 

o) organizacji staży i praktyk; 

p) obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

q) wystawiania służbowych delegacji krajowych i zagranicznych pracowników 

Ośrodka; 

r) opracowywania projektów aktów prawnych regulujących politykę kadrową; 

s) współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka, jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 

Urzędem Skarbowym, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Powiatowym 

Urzędem Pracy w Gdańsku oraz innymi podmiotami w zakresie 

realizowanych zadań. 

2) Zespół Płac wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) sporządzania dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat 

wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umowy  

o pracę, wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenie i umów o dzieło  

z osobami fizycznymi, nagród pieniężnych ustanowionych przez Dyrektora 

oraz umów cywilno - prawnych zawartych z pracownikami z różnych 

tytułów; 

b) sporządzania ewidencji przychodów dotyczącej osób fizycznych; 

c) sporządzania i przekazywania do urzędów skarbowych miesięcznych 

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wszystkich 

tytułów wypłat oraz sporządzanie deklaracji i informacji o uzyskanych 

przez podatnika dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; 

d) sporządzania dla Głównego Urzędu Statystycznego okresowych sprawozdań 

dotyczących stanu zatrudnienia i wynagradzania pracowników Ośrodka; 

e) wykonywania czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie 

ubezpieczeń społecznych i ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, terminowe sporządzanie  

i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy; 
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f) sporządzenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie 

wypadkowe na podstawie comiesięcznego wykazu osób, od których 

odprowadzona była składka na ubezpieczenie wypadkowe; 

g) sporządzania dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych deklaracji i sprawozdań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych; 

h) prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym  

i zdrowotnym oraz rozliczeniami z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych (placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego); 

i) podziału Funduszu Płac na zadania budżetowe (Rozdział 85219 Gmina  

i Powiat); 

j) sporządzenia i przekazania wniosku do Urzędu Miejskiego – Wydział 

Polityki Społecznej o refundacje świadczeń pieniężnych, sporządzenia listy 

wypłat, ubezpieczenia NW osób wykonujących prace w ramach prac 

społecznie użytecznych; 

k) sporządzenia i przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy wniosku  

o refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych; 

l) naliczenia list wynagrodzeń za prowadzenie praktyk, sporządzenia wniosku  

o refundację i przekazania do Kolegium Pracowników Służb Społecznych; 

m) monitorowania wydatków w zakresie wynagrodzeń; 

n) sporządzania wniosków emerytalno - rentowych na drukach Rp-7 dla 

pracowników zatrudnionych i zwolnionych. 

 

§ 15 

 

W Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej: 

1) Samodzielne stanowisko ds. organizacji i BIP wykonuje w szczególności 

zadania w zakresie: 

a) przekazywania do realizacji komórkom organizacyjnym Ośrodka aktów 

prawnych wydawanych przez Radę Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta 

Gdańska i Dyrektora oraz prowadzenie ich ewidencji; 

b) zamieszczania na stronach internetowych Miasta Gdańska zarządzeń 

Prezydenta Miasta Gdańska; 

c) prowadzenia i aktualizacji rejestru wewnętrznych aktów prawnych oraz 

zamieszczanie ich w Intranecie; 

d) opracowywania projektów aktów prawnych regulujących wewnętrzną 

organizację Ośrodka; 

e) przygotowywania i prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw 

udzielanych przez Dyrektora Ośrodka; 

f) sporządzania sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska  

i zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska; 

g) prowadzenia ewidencji i nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania radnych oraz wniosków zgłaszanych przez 

Komisje Rady Miasta; 

h) koordynacji przygotowania materiałów na Komisje Rady Miasta; 

i) obsługi Edytora Aktów Prawnych XML; 

j) prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz Intranetu; 
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k) zamieszczanie aktów prawnych, zmian w przepisach i procesu 

legislacyjnego w Intranecie; 

2) uchylony 

3) Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej wykonuje w szczególności 

zadania w zakresie: 

a) opracowania i realizacja założeń polityki informacyjnej i promocyjnej 

Ośrodka; 

b) nadzoru nad przepływem informacji przekazywanych środkom masowego 

przekazu przez komórki organizacyjne Ośrodka; 

c) współpracy z mediami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi; 

d) reagowania na krytykę prasową; 

e) przygotowywania codziennych przeglądów prasy i archiwizacja informacji 

prasowych; 

f) redakcji i nadzoru merytorycznego nad serwisem internetowym Ośrodka; 

g) podejmowania, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka, 

działań typu public relations i akcji informacyjnych skierowanych do 

mieszkańców; 

h) współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w realizacji wybranych 

projektów i pomoc w komunikacji z mieszkańcami; 

i) współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, a także 

instytucjami społecznymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć 

promocyjnych; 

j) proponowanie i podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem 

skuteczności komunikacji wewnętrznej; 

k) prowadzenia harmonogramu przedsięwzięć promocyjno – informacyjnych 

podejmowanych przez komórki i jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej; 

l) współpracy z komórkami organizacyjnymi przy realizacji projektów 

promocyjnych i pomocy w przygotowaniu materiałów promocyjnych; 

m) przygotowania materiałów informacyjnych np. w zakresie spotkań 

Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami; 

4) Stanowisko ds. bhp i ppoż. wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) przeprowadzania szkoleń wstępnych ogólnych; 

b) monitorowania warunków pracy oraz sporządzania okresowych analiz stanu 

bezpieczeństwa i higieny stanowisk pracy; 

c) prowadzenia wizytacji i informowania o stwierdzonych zagrożeniach wraz  

z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania; 

d) ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do  

i z pracy, prowadzenia dokumentacji wypadkowej oraz rejestru wypadków 

pracowników i osób nie będących pracownikami, a także prowadzenia 

dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi; 

e) doradztwa w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp; 

f) sporządzania i opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bhp 

poszczególnych stanowiskach pracy; 

g) współpracy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami; 

h) opracowywania, wdrażania i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego w obiektach będących w trwałym zarządzie Ośrodka; 

i) podejmowania działań zmierzających do przygotowania obiektów Ośrodka 

do prowadzenia akcji ratowniczej; 
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j) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej; 

5) Samodzielne stanowisko ds. OC wykonuje w szczególności zadania  

w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy  

o powszechnym obowiązku obrony oraz innych aktów normatywnych; 

6) Zespół Radców Prawnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) zapewnienia obsługi prawnej Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Ośrodka 

m.in. poprzez sporządzanie opinii prawnych, proponowaniu rozwiązań 

prawnych w sprawach bieżących oraz udział w spotkaniach zewnętrznych; 

b) opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska, zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska i zarządzeń 

Dyrektora Ośrodka; 

c) opiniowania pod względem formalno – prawnym projektów umów  

i porozumień oraz dokumentów dotyczących ubiegania się o środki 

zewnętrzne; 

d) występowania w charakterze pełnomocnika Dyrektora w postępowaniu 

sądowym; 

e) prowadzenia doradztwa metodycznego w zakresie interpretacji przepisów 

prawnych; 

f) współpracy z Zespołem Radców Prawnych UM; 

g) opracowywania zapytań prawnych kierowanych do organów zewnętrznych 

pod względem ich celowości; 

h) opiniowania pod względem prawnym wzorów decyzji administracyjnych; 

7) Stanowiska ds. prawnych wykonują w szczególności zadania w zakresie: 

a) współpracy z radcą prawnym w zakresie wypracowania jednolitego 

stanowiska w trudnych zagadnieniach prawnych; 

b) bieżącego monitorowanie zamierzeń legislacyjnych, zmian w prawie i ich 

wpływ na funkcjonowanie Ośrodka; 

c) doradztwa metodycznego w zakresie stosowania przepisów prawa; 

d) opracowywania projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń, umów, 

decyzji, porozumień) zgodnie z przyjętymi zasadami; 

e) reprezentowania Ośrodka w sprawach sądowych; 

f) prowadzenia i ewidencjonowania poradnictwa specjalistycznego - prawnego 

Ośrodka; 

g) wspierania pracowników w zakresie interpretacji przepisów prawa; 

h) opiniowania pod względem formalno – prawnym postanowień i decyzji 

administracyjnych; 

i) analiz orzeczeń, postanowień, wyroków wydanych przez organy sądowe  

i odwoławcze w sprawach bieżących; 

8) Zespół Informatyków wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) administrowania systemami informatycznymi; 

b) administracji całością infrastruktury teleinformatycznej Ośrodka (serwery, 

bazy danych, sieć komputerowa, urządzenia komputerowe, centrale 

telefoniczne itp.); 

c) nadzoru nad realizacją polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych  

w systemach informatycznych (ochrona fizyczna, upoważnienia, rejestry, 

audyty itp.); 

d) zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy  

i oprogramowanie; 

e) ochrony i archiwizacji baz danych; 
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f) wdrażania nowych programów i systemów informatycznych oraz nowych 

modułów użytkowanych systemów; 

g) serwisu i konserwacji urządzeń oraz oprogramowania (wykonywanie 

drobnych napraw, zgłaszanie i odbiór do/z serwisów zewnętrznych); 

h) prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem umów, wniosków 

zakupowych, rejestracją wniosków i umów w GRU, wprowadzaniem faktur, 

planowaniem i realizacją budżetu w zakresie właściwości Zespołu; 

i) przygotowywania i nadzoru nad realizacją polityki informatyzacji Ośrodka; 

j) wsparcia pracowników przy wdrażaniu systemów informatyczno - 

technicznych; 

k) prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi urządzeń technicznych; 

l) zabezpieczenia systemów alarmowych nieruchomości Ośrodka; 

m) wsparcia w projektowaniu i wdrażaniu struktur Systemów Zarządzania; 

9) Stanowiska ds. obsługi sekretariatów wykonują w szczególności zadania  

w zakresie: 

a) prowadzenia korespondencji Dyrektora i Zastępców Dyrektora, w tym 

oficjalnej i okolicznościowej oraz koordynacja w tym zakresie; 

b) prowadzenia sekretariatu Dyrektora i sekretariatów Zastępców Dyrektora; 

c) prowadzenia terminarzy spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora; 

d) przygotowywania i obsługi spotkań; 

e) prowadzenia i koordynacji zagadnień związanych z realizacją innych zadań 

zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora; 

10) Zespół ds. obsługi kancelarii i archiwum wykonuje w szczególności zadania  

w zakresie: 

a) prowadzenia rejestracji dokumentów wpływających i wypływających oraz 

prowadzenia obsługi pocztowej; 

b) prowadzenia punktu informacyjnego i udzielania kompleksowych 

informacji klientom Ośrodka; 

c) prowadzenia dystrybucji dokumentacji zgodnie z obowiązującym obiegiem 

dokumentów; 

d) obsługi i monitorowania skrzynki podawczej i poczty elektronicznej 

Ośrodka, 

e) nadzoru nad Instrukcją Kancelaryjną i opracowywania w uzgodnieniu  

z komórkami organizacyjnymi procedur załatwiania spraw; 

f) prowadzenia spraw archiwalnych Ośrodka; 

g) sporządzanie zestawień ilościowo – wartościowych nadanych przesyłek 

nierejestrowych i rejestrowych i przesyłek przekazanych do przewozu celem 

przekazania ich do wysłania; 

h) uchylony 

11) Stanowisko ds. obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej wykonuje  

w szczególności zadania w zakresie: 

a) zlecania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i monitorowania 

realizacji zadań określonych umowami z organizacjami pozarządowymi, 

b) opracowywania projektów publikacji i informacji dotyczących nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

c) współpracy z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców 

prawnych, 

d) współpracy z organizacjami realizującymi zadanie, 
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e) przetwarzania i przechowywania oświadczeń złożonych przez osoby 

uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, 

f) przetwarzania i przechowywania przekazanych kart z udzielonej 

nieodpłatnej pomocy prawnej przekazanej, 

g) przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie 

informacji wynikających z ww. ustawy. 

 

§ 16 

 

Zespół Audytu i Kontroli wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

1) prowadzenia i koordynacji działań kontrolnych Ośrodka; 

2) opracowywania rocznego planu działań kontrolnych oraz sprawozdania  

z działalności kontrolno – skargowej; 

3) przeprowadzania kontroli planowanych i doraźnych komórek i jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów w zakresie zawartych 

umów; 

4) opracowywania protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych, współpraca  

w podejmowaniu działań doskonalących; 

5) prowadzenia pełnej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli oraz sprawdzanie 

wykonania zaleceń pokontrolnych; 

6) współpracy z organami kontroli zewnętrznej, podejmowanie działań 

zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach tych 

organów; 

7) nadzoru nad realizacją spraw związanych ze skargami, interwencjami  

i wnioskami - rozpatrywanie skarg, prowadzenie centralnego rejestru skarg  

i wniosków; 

8) prowadzenia i koordynacji działań audytowych Ośrodka; 

9) przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu, 

przygotowanego w porozumieniu z Dyrektorem; 

10) prowadzenia audytu – w uzasadnionych przypadkach - poza rocznym planem; 

11) prowadzenia czynności doradczych i czynności sprawdzających; 

12) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu. 

 

§ 16a 

 

Zespół Rozwoju Kadr i Doradztwa Metodycznego wykonuje w szczególności zadania  

w zakresie: 

1) rekrutacji i selekcji kadr; 

2) organizacji i monitorowania służby przygotowawczej dla stanowisk urzędniczych 

wskazanych przez Dział Spraw Pracowniczych; 

3) opracowywania i realizacji systemu okresowych ocen pracowniczych oraz 

dokonywania ich analizy; 

4) tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego pracowników; 

5) opracowywanie opisów stanowisk pracy; 

6) tworzenie polityki szkoleniowej Ośrodka, w tym w szczególności badania potrzeb 

szkoleniowych, opracowywania i realizacji planu szkoleń, organizacji szkoleń, 

ewaluacji i analizy szkoleń, zarządzania budżetem szkoleniowym, prowadzenia 

bazy firm szkoleniowych; 

7) przygotowywania umów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników; 
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8) prowadzenia oraz aktualizacji biblioteki materiałów dydaktycznych  

i szkoleniowych; 

9) organizacji doradztwa metodycznego dla kadr pomocy społecznej, w tym  

w postaci szkoleń wewnętrznych i indywidualnego wsparcia; 

10) prowadzenia poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego w Ośrodku; 

11) przyjmowania wniosków o awans pracowników zgodnie z Regulaminem 

awansów i przyznawania nagród i wyróżnień w Ośrodku; 

12) współpracy z Działem Spraw Pracowniczych w zakresie przygotowywania 

wniosków o medale Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Gdańska, wyróżnień. 

 

Rozdział 6 

ZADANIA KOMÓREK PODLEGŁYCH ZASTĘPCY DYREKTORA  

DS. RODZINY I DZIECKA 

 

§ 17 

 

W Dziale Pieczy Rodzinnej: 

1) Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej wykonuje w szczególności zadania  

w zakresie: 

a) udzielania pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy 

dziecka poprzez; 

 przygotowanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy 

dziecka na przyjęcie dziecka m.in. poprzez udzielanie informacji  

o dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz poprzez przekazanie 

dokumentacji dot. dziecka (dokumentacji pozyskanej m.in. od 

pracownika socjalnego/asystenta CPS), 

 zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, doradztwa 

metodycznego i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

 przygotowanie, współrealizacja, monitorowanie i ewaluacja planu 

pomocy dziecku, 

 dokonywanie oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

 dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny 

dom dziecka, 

 współdziałanie z CPS w zakresie prowadzonej pracy z rodziną 

biologiczną, mające na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej, 

 zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach  

z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin 

przysposabiających, 

 współpracę ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami 

pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 

także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami 

społecznymi; 

b) udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom rodzinnych form 

pieczy zastępczej poprzez: 

 świadczenie pracy socjalnej, 

 pomoc w sporządzaniu indywidualnego programu usamodzielnienia – 

monitorowanie i ewaluacja, 
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 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u wychowanków 

objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

 współpracę ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami 

pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 

także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami 

społecznymi. 

2) Zespół Diagnostyczno - Konsultacyjny wykonuje w szczególności zadania  

w zakresie: 

a) prowadzenia działań określonych ustawą o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej zmierzających do powstawania nowych form 

rodzinnej pieczy zastępczej poprzez: 

 prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka – kontynuacja Kampanii 

„Podziel się domem”, 

 prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem 

jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających 

gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz 

analizy, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających 

potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków  

i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy rodzinnej, 

 prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

(zasoby), 

 prowadzenie i aktualizacja bazy danych o miejscach w rodzinnej 

pieczy zastępczej (zasoby), 

 prowadzenie rejestru dzieci zakwalifikowanych do umieszczenia  

w rodzinnej pieczy zastępczej (potrzeby), 

 kwalifikowanie dzieci do odpowiedniej formy pieczy zastępczej; 

b) prowadzenia działań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej zmierzających do wzmacniania form rodzinnej pieczy 

zastępczej poprzez: 

 współtworzenie i realizacja programów i projektów dotyczących 

działań na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, 

 organizację szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, 

biorąc pod uwagę ich potrzeby, 

 organizację grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, 

 współpraca z Zespołem Ekonomii Społecznej i Współpracy z NGO 

dotycząca wolontariatu na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej, 

 organizację poradnictwa i terapii w zakresie rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

 

3) Zespół Obsługi Finansowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 
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a) obsługi finansowej Działu Pieczy Rodzinnej, Działu Pieczy Instytucjonalnej 

i Działu Wspierania Rodziny; 

b) sporządzania i monitorowania planów finansowych Działu Pieczy 

Rodzinnej, Działu Pieczy Instytucjonalnej i Działu Wspierania Rodziny,  

w tym planów finansowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego i ich rozliczanie; 

c) rozliczania wydatków z dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 

na realizacje zadań w drodze konkursu ofert; 

d) opiniowania kosztorysów ofert składanych przez organizacje pozarządowe 

na realizację zadań w drodze konkursu ofert; 

e) rozliczania dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, funduszy 

samorządu terytorialnego; 

f) przygotowywania dokumentów księgowych wynikających z porozumień/ 

umów; 

g) udziału w wizytacjach podmiotów realizujących zadania w drodze 

postępowania konkursowego; 

h) współudziału przy przygotowywaniu części finansowej do programów  

i projektów; 

i) wprowadzania danych do modułu OTAGO-WYBUD, GRU, POMOST; 

j) aktualizacji narzędzia (bazy) do bieżącego monitorowania wydatków na 

świadczenia dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka  

i usamodzielnianych wychowanków; 

k) prowadzenia postępowań administracyjnych w stosunku do 

usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej i osób 

usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy społecznej; 

l) prowadzenia postępowań administracyjnych w stosunku do rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka; 

m) przygotowywania list wypłat dla rodzin zastępczych, prowadzących 

rodzinne domy dziecka i osób usamodzielnianych; 

n) prowadzenia postępowań administracyjnych w stosunku do rodziców 

biologicznych (ustalanie i naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej); 

o) prowadzenia innych postępowań administracyjnych z zakresu pieczy 

zastępczej; 

p) przygotowywania dokumentacji niezbędnej do występowania o alimenty na 

rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej; 

q) przygotowywania dokumentacji niezbędnej do rozliczeń między powiatami 

za pobyt dzieci w pieczy zastępczej; 

r) przygotowywanie danych do sprawozdań GUS, MPiPS. 

 

§ 17a 

 

Dział Pieczy Instytucjonalnej wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

1) współudziału w kierowaniu dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

2) nadzoru nad poszanowaniem, przestrzeganiem, zaspokajaniem potrzeb i praw 

dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

3) organizowania konkursów i monitorowania realizacji zadań określonych 

umowami z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych; 

4) współpracy z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz udziału  

w Zespołach ds. Okresowej Oceny Dziecka; 
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5) prowadzenia banku danych o dzieciach przebywających w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych i oczekujących na umieszczenie  

w instytucjonalnych formach pomocy; 

6) prowadzenia i aktualizacji bazy danych o miejscach w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych; 

7) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

umożliwiającą przysposobienie; 

8) współdziałania z CPS w zakresie prowadzonej pracy z rodziną biologiczną 

mającej na celu powrót dziecka z placówki opiekuńczo - wychowawczej do 

rodziny naturalnej i ustalenia odpłatności; 

9) współorganizowania i przeprowadzania konkursów na dyrektorów placówek 

opiekuńczo – wychowawczych w Gdańsku; 

10) udzielania wsparcia osobom usamodzielnianym z instytucjonalnej pieczy 

zastępczej oraz wychowankom usamodzielnianym na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej; 

11) nadzoru nad funkcjonowaniem wychowanków przebywających w mieszkaniach 

chronionych; 

12) współtworzenia projektów w celu realizacji zadań potwierdzonych rozeznaniem 

potrzeb; 

13) prowadzenia pracy socjalnej z wychowankami i aktualizacji danych w systemie; 

14) współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, 

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, także kościołami  

i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi. 

 

§ 18 

 

uchylony 

 

§ 18a 

 

uchylony 

 

§ 19 

 

uchylony 

 

§ 20 

 

Dział Wspierania Rodziny wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

1) organizacji, koordynacji i rozwoju poradnictwa rodzinnego; 

2) rozwoju i wspierania asysty rodzinnej przy współpracy z pracownikami 

socjalnymi Zespołów ds. Rodziny i Dziecka CPS; 

3) organizacji, koordynacji i rozwoju placówek wsparcia dziennego dla dzieci przy 

współpracy z pracownikami CPS; 

4) organizacji, koordynacji i rozwoju programów i projektów kierowanych do 

rodziny; 

5) organizacji i koordynacji interwencji kryzysowej we współpracy z komórkami 

organizacyjnymi Ośrodka; 

6) organizacji i koordynacji dożywiania dzieci i dorosłych we współpracy  

z pracownikami CPS; 
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7) organizacji i koordynacji wypoczynku letniego dla dzieci we współpracy  

z pracownikami CPS i Działu Pieczy Rodzinnej; 

8) organizacji i koordynacji kompleksowego wspierania rodziny przy współpracy  

z pracownikami CPS i Działu Pieczy Rodzinnej. 

 

§ 21 

 

uchylony 

 

Rozdział 7 

ZADANIA KOMÓREK PODLEGŁYCH ZASTĘPCY DYREKTORA  

DS. USŁUG SPOŁECZNYCH 

 

§ 22 

 

uchylony 

 

§ 22a 

 

uchylony 

§ 22a1 

 

uchylony 

 

§ 22a2 

 

uchylony 

 

§ 22a3 

 

uchylony 

 

§ 22b 

 

uchylony 

 

§ 23 

 

W Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych: 

1) Zespół Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wykonuje w szczególności zadania  

w zakresie: 

a) prowadzenia monitoringu warsztatów terapii zajęciowej; 

b) prowadzenia monitoringu środowiskowych domów samopomocy; 

c) prowadzenia monitoringu klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

d) prowadzenia monitoringu mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych,  

w tym mieszkań chronionych; 

e) współpracy przy rozwoju infrastruktury środowiskowych domów 

samopomocy, mieszkań chronionych, klubów samopomocy i innych 

placówek dla osób niepełnosprawnych; 
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f) prowadzenia działań w kierunku aktywizowania uczestników dziennych 

form wsparcia w celu ich usamodzielniania; 

g) koordynacji opracowania i realizacji programów wg zakresu działania; 

h) monitorowania prowadzenia punktów informacji i wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych; 

i) udzielania informacji o obowiązujących przepisach z zakresu działania 

Działu; 

j) opracowywanie projektów publikacji i informacji dotyczących praw, 

obowiązków i uprawnień osób niepełnosprawnych; 

k) zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej i monitorowania realizacji 

zadań określonych umowami z podmiotami niezliczonymi do sektora 

finansów publicznych; 

l) współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka i innymi podmiotami 

realizującymi zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych; 

2) Zespół Dofinansowań wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych; 

b) dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych; 

c) dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

na podstawie odrębnych przepisów; 

d) dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych; 

e) przygotowywania danych do opracowania planów wydatków ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we 

współpracy z Zespołem Planowania i Sprawozdawczości; 

f) zlecania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 

środki PFRON i granty ze środków Miasta Gdańska; 

g) monitorowania prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; 

h) monitorowania prowadzenia zadania asystenta osoby niepełnosprawnej; 

i) współpracy z Zespołem Planowania i Sprawozdawczości przy sporządzaniu 

sprawozdań rzeczowo - finansowych z zadań realizowanych ze środków 

PFRON; 

j) opracowywanie projektów publikacji i informacji dotyczących praw, 

obowiązków i uprawnień osób niepełnosprawnych; 

k) współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka i innymi podmiotami 

realizującymi zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych. 

 

§ 24 

 

Dział ds. Seniorów wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

1) kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej; 

2) kierowania i ustalanie odpłatności za pobyt w rodzinnych domach pomocy; 

3) kierowania i ustalanie odpłatności za pobyt w całodobowych miejscach 

okresowego pobytu; 

4) prowadzenia monitoringu merytorycznego dziennych domach pomocy; 

5) prowadzenia monitoringu klubów samopomocy dla osób w podeszłym wieku; 

6) prowadzenia nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy; 
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7) współpracy przy rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej, rodzinnych 

domów pomocy, dziennych domów pomocy i całodobowych miejsc okresowego 

pobytu; 

8) prowadzenia rejestru ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej oraz innych 

placówek pomocy instytucjonalnej oraz aktualizacja bazy danych o miejscach  

w domach pomocy społecznej; 

9) prowadzenia postępowań alimentacyjnych w stosunku do osób zobowiązanych do 

ponoszenia odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej; 

10) organizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania; 

11) koordynacji realizacji programów pomocy wg właściwości działania; 

12) zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej i monitorowania realizacji zadań 

określonych w umowach z podmiotami niezliczonymi do sektora finansów 

publicznych; 

13) współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka i innymi podmiotami 

realizującymi zadania z zakresu wsparcia seniorów; 

14) opracowywania projektów publikacji i informacji przeznaczonych dla seniorów; 

15) organizowania przedsięwzięć na rzecz seniorów; 

16) rozliczania usług oraz działań na rzecz rozwijania usług opiekuńczych; 

17) współdziałania z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

dotyczących wydawania decyzji przyznających świadczenia z opieki zdrowotnej 

finansowane ze środków publicznych; 

18) prowadzenia spraw ekonomicznych Działu ds. Seniorów i Działu ds. Osób 

Niepełnosprawnych dotyczących: 

a) sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków w zakresie 

realizowanych zadań; 

b) bieżącego monitorowania wykonania planu finansowego; 

c) sporządzania sprawozdań rzeczowo – finansowych; 

d) opracowywania dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, 

analitycznych, informacyjnych i innych; 

e) opiniowania kosztorysów ofert składanych przez organizacje pozarządowe 

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej; 

f) rozliczania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej w drodze konkursu ofert. 

 

§ 25 

 

uchylony 

 

§ 26 

 

uchylony 

 

Rozdział 8 

ZADANIA KOMÓREK PODLEGŁYCH ZASTĘPCY DYREKTORA  

DS. ROZWOJU 

 

§ 27 

 

uchylony 
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§ 27a 

 

W Dziale Techniczno - Administracyjnym: 

1) Zespół Administracyjny wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) gospodarowania środkami rzeczowymi i materiałami biurowymi, w tym 

m.in. zakupu materiałów biurowych, prowadzenia magazynu 

gospodarczego, prowadzenia ewidencji magazynowej, utylizacji majątku 

skasowanego, utylizacji odpadów eksploatacyjnych; 

b) ewidencjonowania i monitorowania bazy danych dotyczących środków 

rzeczowych; 

c) zabezpieczania stanowisk pracy w niezbędne wyposażenie tj. meble, sprzęt 

biurowy, sprzęt RTV i AGD itd. oraz zabezpieczania pracowników  

w napoje, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki 

czystości; 

d) obsługi transportowej Ośrodka; 

e) konserwacji i naprawy wyposażenia, sprzętu biurowego oraz środków 

transportu; 

f) prowadzenia spraw związanych z zabezpieczeniem biletów komunikacji 

miejskiej na cele służbowe i limitem kilometrów dla samochodów 

osobowych niebędących własnością pracodawcy; 

g) dbałości o czystość w Ośrodku oraz w jego obrębie; 

h) prenumeraty prasy codziennej; 

i) gospodarowania pieczęciami i tablicami Ośrodka; 

j) prowadzenia spraw związanych z ubezpieczaniem majątku Ośrodka; 

2) Zespół Techniczny wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) zarządzania nieruchomościami użytkowanymi przez Ośrodek – sprawy 

administracyjne (dokumentacja prawna, umowy, faktury); 

b) utrzymania nieruchomości Ośrodka w należytym stanie technicznym – 

przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie; 

c) prowadzenia spraw eksploatacyjnych i bieżącej konserwacji; 

d) zabezpieczenia nieruchomości Ośrodka; 

e) planowania remontów; 

f) planowania inwestycji i opracowywania wniosków do Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego; 

g) realizacji i nadzoru prowadzonych prac remontowych; 

h) administrowania systemami ppoż. alarmowymi i monitoringu wizualnego; 

i) współpracy z jednostkami Miasta Gdańska w zakresie realizacji i nadzoru 

inwestycji; 

j) opiniowania przydatności lokali i nieruchomości dla poszczególnych funkcji 

wskazanych przez komórki organizacyjne Ośrodka. 

 

§ 27b 

 

Zespół Ekonomii Społecznej i Współpracy z NGO wykonuje w szczególności zadania  

w zakresie: 

1) opracowywania i realizacji projektów w zakresie aktywizacji osób wykluczonych 

społecznie i ekonomii społecznej; 

2) wspierania powstających podmiotów ekonomii społecznej; 

3) współpracy z Centrum Integracji Społecznej; 
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4) współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizowanie spotkań 

informacyjnych i konsultacyjnych, tworzenia i aktualizacji bazy danych 

organizacji pozarządowych współpracujących z Ośrodkiem; 

5) współpracy z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego; 

6) współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

w zakresie tworzenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

7) przygotowywania rekomendacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych; 

8) koordynacji działań dotyczących wolontariatu; 

9) prowadzenia okresowej analizy i oceny współpracy Ośrodka z podmiotami 

niezaliczonymi do sektora finansów publicznych; 

10) koordynacji działań związanych z gromadzeniem i analizą informacji dotyczących 

typowania wśród organizacji pozarządowych kandydatów do nagród 

zewnętrznych oraz aktualizacji listy darczyńców; 

11) koordynacji pomocy osobom posiadającym status uchodźcy zgodnie  

z opracowaną procedurą w ramach indywidualnego programu integracji; 

12) zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej i monitorowania realizacji zadań 

określonych umowami z podmiotami niezliczonymi do sektora finansów 

publicznych; 

13) podejmowania inicjatyw ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu z uwzględnieniem grup wskazanych w ustawie o zatrudnieniu 

socjalnym (prace społecznie użyteczne); 

14) współpracy z partnerem realizującym zadanie w ramach projektu Centrum 

Treningu Umiejętności Społecznych i Centrami Pracy Socjalnej. 

 

§ 27c 

 

W Dziale ds. Osób Bezdomnych: 

1) Zespół ds. Pracy Socjalnej wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania lub odmowy 

świadczeń z zakresu pomocy społecznej, przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych oraz podejmowania decyzji administracyjnych; 

b) prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom bezdomnym 

przebywających w domach dla bezdomnych lub miejscach niemieszkalnych 

w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych; 

c) sporządzania i realizacji kontraktów socjalnych oraz indywidualnych 

programów wychodzenia z bezdomności; 

d) postępowania przygotowawczego w sprawach należących do zadań innych 

komórek organizacyjnych np. kierowania osób do domów pomocy 

społecznej, rodzinnych domów pomocy społecznej; 

e) przygotowania dokumentacji, podejmowania decyzji, naliczania 

odpłatności, monitorowania ilości miejsc w placówkach dla bezdomnych; 

f) udzielania informacji o osobach korzystających z pomocy społecznej 

uprawnionym jednostkom, podmiotom i instytucjom; 

g) współudziału w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej konkursów, 

ofert i zamówień publicznych w zakresie realizowanych zadań; 

h) nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej zleconych organizacjom 

pozarządowym w zakresie merytorycznym; 

i) wprowadzania danych do systemu OU Pomost; 
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j) udziału w interwencjach dotyczących bezdomnych przebywających  

w miejscach niemieszkalnych; 

2) Zespół Świadczeń wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

a) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń dla osób  

i rodzin korzystających z pomocy przebywających w domach dla 

bezdomnych lub miejscach niemieszkalnych; 

b) przygotowywania dokumentacji oraz realizacji wypłaty świadczeń 

pieniężnych dla osób i rodzin korzystających z pomocy przebywających  

w domach dla bezdomnych lub miejscach niemieszkalnych; 

c) prowadzenia ewidencji np. odwołań od decyzji administracyjnych, 

postanowień, decyzji administracyjnych, rachunków i faktur, list wypłat 

świadczeń z pomocy społecznej; 

d) sporządzania sprawozdań, raportów, informacji i meldunków dotyczących 

klientów; 

e) przygotowywania dokumentacji do organów orzekających we współpracy  

z konsultantem prawnikiem; 

f) sporządzania list wypłat zasiłków i list składek ubezpieczeniowych; 

g) sporządzania przekazów pocztowych i współpraca w tym zakresie  

z Urzędem Pocztowym; 

h) sporządzania sprawozdań, bilansu potrzeb, raportów, informacji  

i meldunków (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne); 

i) sporządzania i wydawania zaświadczeń dotyczących form, wysokości  

i okresu świadczonej pomocy; 

j) wydawania legitymacji dla osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów komunikacją miejską. 

 

§ 28 

 

Dział Kierunków Rozwoju wykonuje w szczególności zadania w zakresie: 

1) opracowywania kierunków pomocy społecznej na dany rok realizujących cele  

i zadania przyjętej polityki społecznej; 

2) inicjowania i analizowania projektów nowych rozwiązań w systemie wsparcia 

społecznego, sporządzanie opracowań i wniosków w tym zakresie; 

3) współdziałania z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w przygotowywaniu  

i monitorowaniu realizacji strategii i programów; 

4) koordynacji sporządzania i monitorowania planów pracy; 

5) koordynacji działań w zakresie opracowywania projektów w celu pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych na realizację zadań Ośrodka oraz na rzecz osób 

korzystających z jego wsparcia; 

6) realizacji projektów współfinansowanych w szczególności ze środków budżetu 

państwa oraz funduszy europejskich (zespoły realizujące projekt); 

7) doradztwa metodycznego w zakresie przygotowywania i realizacji projektów; 

8) aktywizacji społeczno - zawodowej klientów Ośrodka, w tym realizacja Programu 

Aktywizacja i Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy; 

2) opracowywania i wdrażania metod pracy ze środowiskiem lokalnym,  

a także integrowania organizacji, instytucji oraz mieszkańców do wspólnych 

działań na rzecz społeczności lokalnych, w tym na obszarach zdegradowanych  

i rewitalizowanych (zespół organizatorów społeczności lokalnej); 

3) koordynacji współpracy zagranicznej Ośrodka, w tym obsługi zagranicznych 

podróży służbowych pracowników Ośrodka. 



 28 

§ 29 

 

uchylony 

 

§ 30 

 

Zespół Zlecania Zadań i Zamówień Publicznych wykonuje w szczególności zadania  

w zakresie: 

1) tworzenie warunków i procedur umożliwiających zlecanie zadań gminnych  

i powiatowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; 

2) organizowania i prowadzenia konkursów na realizację zadań miasta Gdańska; 

3) przygotowywania propozycji regulacji prawnych w zakresie współpracy  

z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych; 

4) analizy pod względem formalnym ofert składanych przez podmioty; 

5) przygotowywania projektów umów zawieranych przez Prezydenta Miasta 

Gdańska z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej; 

6) prowadzenia sprawozdawczości w zakresie otwartych konkursów ofert oraz 

przyznanych dotacji; 

61) prowadzenie rejestru udzielonych dotacji; 

7) prowadzenia spraw zamówień publicznych, których wartość szacunkowa wymaga 

zastosowania trybu ustawy Prawo zamówień publicznych; 

8) opiniowania i kontroli dowodów księgowych na okoliczność zgodności z ustawą 

Prawo zamówień publicznych; 

9) opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów 

dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawach zamówień publicznych; 

10) sprawdzania projektów umów i aneksów do zawartych umów z zakresu zamówień 

publicznych pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

11) organizowania prac komisji przetargowych; 

12) koordynowania planu zamówień publicznych i prowadzenie sprawozdawczości  

w zakresie udzielonych zamówień publicznych Ośrodka; 

13) prowadzenia ewidencji zamówień publicznych Ośrodka. 

 

§ 30a 

 

uchylony 

 

Rozdział 9 

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA 

 

§ 31 

 

1. Zadania, zakres kompetencji i odpowiedzialności Zastępców Dyrektora oraz Głównego 

Księgowego ustala Dyrektor w drodze zarządzenia. 

2. Zadania i kompetencje pracowników Ośrodka ustala się w zakresach obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności z wyjątkiem pracowników określonych w ust. 1. 

3. Organizację pracy oraz rozkład czasu pracy Ośrodka określa Regulamin Pracy ustalony, 

w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zarządzeniem Dyrektora. 

 

 



 29 

§ 32 

 

1. Zasady opracowywania i przekazywania do realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska, 

zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska oraz zarządzeń Dyrektora określa Dyrektor 

odrębnym zarządzeniem. 

2. Zasady podpisywania pism i dokumentów określa Dyrektor odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 33 

 

Zasady działalności kontrolnej określa Dyrektor odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 34 

 

Podstawowe zasady planowania pracy w Ośrodku określa Dyrektor odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 35 

 

Postępowanie kancelaryjne w Ośrodku oraz jednolity rzeczowy wykaz akt określa instrukcja 

kancelaryjna, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zatwierdzona przez 

Archiwum Państwowe. 

 

Rozdział 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 36 

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Zarządzeniem, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka 

ustala Dyrektor w drodze zarządzeń. 

 

§ 37 

 

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora. 

 

 

 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 

Małgorzata Niemkiewicz 


