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Zarządzenie Nr 9/2020 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 04.05.2020 r.  
 

 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kędzierzynie-Koźlu 

 

Na podstawie § 7 oraz § 9 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-

Koźlu zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-

Koźlu wprowadzonymzarządzeniem nr 24/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

wprowadzam następujące zmiany: 

1. § 8 ust 3 otrzymuje brzmienie: Główny księgowy odpowiada za prowadzenie obsługi 

bankowej w zakresie realizacji bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także 

windykacji należności Ośrodka. 

2. § 14 ust. 1 pkt 1) dodaje się lit. i – l o brzmieniu: 

i) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych na wnioski innych OPS, 

 z wyłączeniem wywiadów u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za 

pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

j) przeprowadzanie wywiadów u osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne 

lub pobierających to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących 

okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą 

ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne, 

k) przeprowadzanie wywiadów u osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy 

lub pobierających to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących 

okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą 

ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, 

l) przeprowadzenie wywiadów u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze 

lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących 

wydatkowania lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, 

3. § 14 ust. 1 pkt 2 ppkt 1.2.1 lit i) otrzymuje brzmienie: przeprowadzanie wywiadów u osoby 

ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie w celu 

weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, 

4. § 14 ust. 1 pkt 2 ppkt 1.2.1  skreśla się lit j) 

5. § 14 ust. 1 pkt 4  skreśla się lit. g) 

6. § 14 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5)  realizacja zadań stanowiska ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: 

a) przyjmowanie zgłoszeń w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 

b) wszczynanie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” (powoływanie  

i prowadzenie grup roboczych), 
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c) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych o charakterze interwencyjnym 

związanym z występowaniem zjawiska przemocy, 

d) prowadzenie działań w zakresie pracy socjalnej wobec osób i rodzin objętych 

procedurą „Niebieskie Karty”, 

e) przeprowadzanie wywiadów w celu monitorowania sytuacji w rodzinach po 

zamknięciu procedury „Niebieskie Karty”, 

f) współpraca z podmiotami i instytucjami w zakresie wykonywanych zadań, 

g) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z procedurą „Niebieskie Karty”, 

7. § 14 ust. 4 pkt 6) otrzymuje brzmienie: prowadzenie obsługi bankowej w zakresie 

realizacji bezgotówkowych operacji finansowych, dotyczących dochodów i wydatków 

budżetowych, 

8. § 14 ust. 4 pkt 15) otrzymuje brzmienie: opracowywanie oraz przedłożenie do 

zatwierdzenia projektów przepisów, reguł (np. polityka rachunkowości, instrukcje obiegu i 

kontroli dokumentów, instrukcje inwentaryzacyjne itp.) i stosowanych praktyk w jednostce, 
 

§ 2. Zobowiązuję kierowników wszystkich działów do zapoznania z niniejszym zarządzeniem 

wszystkich swoich podległych pracowników. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. i podlega publikacji na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw 

Kędzierzynie-Koźlu. 

 

 

DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

Danuta Ceglarek (-) 

 


