
ZARZĄDZENIE NR 1/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

 z dnia 4 stycznia 2022 r.

w  sprawie  zmiany  Regulaminu  Organizacyjnego  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Czeladzi

Na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi nadanego przez Radę
Miejską Uchwałą Nr VII/126/2015 z dnia 26 marca 2015 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r.,
poz. 5345)

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 
zarządza co następuje:

§ 1. W Regulaminie  Organizacyjnym Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Czeladzi  stanowiącym
załącznik do Zarządzenia nr 25/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia
09  grudnia  2021  r. w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Czeladzi wprowadza się następujące zmiany:

1. W §11 w ust. 3 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:
„5)  realizacja innych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

2. Zmianie ulega §12 ust. 2 pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3) przygotowywanie decyzji  administracyjnych w sprawie świadczeń wymienionych w ustawie o pomocy
społecznej”.

3. W §13 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w następującym brzmieniu:
„6a.  Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w zakresie  dodatku osłonowego w
szczególności:
1)  kompleksowa obsługa osób ubiegających się  o  świadczenia,  w tym m.  in.  przyjmowanie wniosków i
udzielanie informacji w zakresie dodatku osłonowego;
2) planowanie budżetu w zakresie wypłat z tytułu ustawy o dodatku osłonowym;
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących dodatku osłonowego;
5) przyznawanie świadczeń wynikających z ustawy o dodatku osłonowym;
6) ustalanie uprawnień i wypłata świadczeń; 
7) sporządzanie list wypłat;
8) prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń;
9) rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji;
10)sporządzanie  sprawozdań  i  analiz  przyznanych  i  wypłacanych  świadczeń  wnikających
z ustawy o dodatku osłonowym;
11) obsługa systemu komputerowego w zakresie realizowanych świadczeń;
12) współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Windykacji z pracownikiem wyznaczonym do windykacji.”

4. W § 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a, w następującym brzmieniu:
„2a. Monitorowanie i diagnozowanie środowiska zagrożonego przemocą przy współpracy Policji.”
 
§ 2.  Pozostałe  postanowienia  Regulaminu  Organizacyjnego  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Czeladzi  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  nr  25/2021  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w  Czeladzi  z  dnia  09  grudnia  2021  r. w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czeladzi
                                                                                                                 mgr Aneta Jóźwin-Rybska


