
zARzĄDzENlE NR15 f2o2L
Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

z dnia 14 maia 2O2l r.

zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyinego

Miejskiego ośrodko Pomocy 1polecznej w Białej Podlaskiej

Na podstawie 5 6 Statutu Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznejw Białej Podlaskiej, stanowiqcego

zatqcznik do uchwaty NR Xlv/5/1.6 Rody Miosta Biało Podlaska z dnia 22 stycznio 2016 r' w sprawie

nadania statutu Miejskiemu ośrodkowi Pomocy Społecznej w Biatej Podlaskiej / Dz. Urz. Woj.

Lubelskiego poz.746, z późn. zm./ zdrzqdza się, co następuje:

ST
W Regu|aminie organizacyjnym Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,

stanowiącego zatqcznik do zarzqdzenia Nr 3l2o2o Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w

Białej Pod|askiej z dnia 9 kwietnja 2o2o r; w sprawie nadania Regu|aminu organizacyjnego Miejskiemu

ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Pod|askiej, wprowadza się następujqce zmiany :

1) W s 9 w ust.2 dodaje się l it. d w brzmieniu:

,, d) Dziatu Pomocy osobom z Niepełnosprawnościami.,,,
2)  W s 10w ust .  1 dodaje s ię pkt8w brzmieniu:

,,8) Dzia| Pomocy osobom z Niepełnosprawnościami - PN",
3)S 12 otrzymuje brzmienie:
,,s !2.!. Do zadań Działu ReaIizacji Świadczeń i AnaIiz na|eży w szczegó|ności:

1.) reaIizacja i dokumentowanie świadczeń pomocy spotecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej,

2) przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz informacji dotyczqcych przyznania bqdź odmowy

przyznania następujqcych świadczeń:
a) zasiłków stałych, zasiłków okresowych,
b) zasitków i stypendiów szkoInych,
c) zasiłków ce|owych, zasitków ce|owych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku: zdarzenia

|osowego, k|ęskiżywiołowej Iub ekoIogicznej, specjalnych zasitków ce|owych,

d) zasitków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych

osób nie mających dochodu,
e)zasiłków ce|owych, a także udzie|enia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

którzy uzyska|i zgodę na pobyt to|erowany i ofiarom handIu IudŹmi,

f) posiłku dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szko|e,
g) schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
ńl pomocy W zakresie usług opiekuńczych, specjaIistycznych usług opiekuńczych d|a osób

z zaburzeniam i PsYch icznYm i,
i) skierowania do domu pomocy społecznej,
j) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionym świadczeniobiorcom,

k) potwierdzanie prawa do świadczeń opiekizdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,

posiadającym obywate|stwo po|skie i posiadajQcym miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz

spełniajqcym kryteria dochodowe,
l) dobry start,
ł) wynikających z ustawy o Karcie Po|aka,
3) przygotowywanie Iist wypłat świadczeń pieniężnych - z zakresu prowadzonych spraw,

4) rea I izacja decyzji przyznających świadczenia niepieniężne,

5) prowadzenie sPraw w zakresie:

a) zasiłków ce|owych w formie biIetu kredytowanego,

ZarządzenieNr 15 lf021Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia

14 maja 2Of1 roku zmióniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego

Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej'
Strona 1 z 3



b) nadzoru nad funkcjonowaniem Noclegowni, Ogrzewa"lni dla bezdomnych,
c) sprawiania pogrzebów,
d) przeprowadzenia procedur zakupu i zamówień opału oraz innych ustug na potrzeby osób
uprawnionych do uzyskania tej formy pomocy,
6) prowadzenie spraw zwiqzanych z rea|izaĄq zadań z|econych z zakresu pomocy społecznej
uprawnionym podmiotom na podstawie konkursu ofert,
7) prowadzenie dokumentacjiZUS osób objętych ubezpieczeniem społecznym izdrowotnym zgodnie
z obowiqzującymi przepisami,
8) wypłacanie wynagrodzenia za spraWoWanie opieki,
9) rea|izacja zadań wynikajqcych z rzqdowych programów pomocy spotecznej, majqcych na ce|u
ochronę poziomu życia osób, rodzin igrup społecznych orazrozwój specjaIistycznego wsparcia,
10) kontro|a merytoryczna, formaIno - rachunkowa dowodów księgowych,
11) sporzqdzanie ana|iz isprawozdań rzeczowo -f inansowych z zakresu przydzie|onych zadań,

12) prowadzenie ewidencjianaIitycznej na|eżności izobowiqzań wobec świadczeniobiorców,
13) wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,
L4) sporzqdzanie sprawozdawczości orazprzekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji

e lektronicznej z zastosowa n ie m syste m u info rmatycznego,
15) sporzqdzanie oceny zasobów pomocy społecznej.

W dziale tworzy się następujqce stanowiska:
1) kierownik/ koordynator działu,
2) wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń d|a uczniów

icudzoziemców,
2. Do zadań Działu Pomocy osobom z Niepełnosprawnościami naIeży w szczegó|ności:
1) rea|izacja zadań ze środków PFRON na rzecz rehabi|itacji społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych,
2) przyjmowanie wniosków, ana|iza oraz opracowanie merytoryczne, finansowe, oraz przygotowanie

umów w zakresie wniosków o dofinansowywanie:
a) zaopatrzenia w sprzęt rehabiIitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
b) likwidacji barier architektonicznych, W komunikowaniu się i technicznych W zwiqzku

z indywiduaInymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rozliczanie kosztów z tym zwiqzanych,

c) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabiIitacyjnych,
d) sportu, ku|tury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
e) usług ttumacza języka migowego Iub tłumacza przewodnika,
f) zakupu sprzętu rehabiIitacyjnego d|a osoby fizycznej prowadzqcej działaIność gospodarczq, osoby
prawnej i jed nostek o rga nizacyj nych nie posiadajqcych osobowości prawnej,

g) dofinansowanie zadań z zakresu rehabi|itacji zawodowej i społecznej osób niepetnosprawnych,

które mogq być rea|izowane na z|ecenie samorządu powiatowego przez fundacje oraz organizacje

pozarzqdowe,
3) prowadzenie całokształtu spraw wynikajqcych z zakresu ustawy o rehabi|itacji zawodowej

ispotecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, które mogq być realizowane ze środków

PFRoN przez fundacje i organizacje pozarzqdowe na z|ecenie samorzqdu powiatu,

4) rea|izacja zadań wynikajqcych z programu dziatań narzecz osób z niepełnosprawnościamizgodnie

z kompetencjami, W tym współdziatanie z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. osób

niepełnosprawnych,
5) prowadzenie spraw zwiqzanych z działalnościq Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów

Terapii Zajęciowej, w zakresie posiadanych kompetencji,

6) na mocy otrzymanego pełnomocnictwa sprawowanie w imieniu

działaInościq środowiskowego Domu Samopomocy,
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7) nadzor merytoryczny nad realizacjq zadań z|econych w myś| zapisów zawartych w umowie o

reaIizację zadań,
8) prowadzenie procedur w zakresie wytonienia reaIizatorów specjaIistycznych usług opiekuńczych d|a

osób z zaburzeniami psychicznymi,
9) obsługa formalna, merytoryczna i finansowa w ramach reaIizacji programu Aktywny Samorzqd,

10) reaIizacja programów rzqdowych finansowanych ze środków Funduszu SoIidarnościowego tj.

Opieka Wytchnieniowa, Asystent Osobisty Osoby Niepetnosprawnei,
1.1) udział w kontrolach prawidłowości wykorzystywania środków PFRON w ramach zawartych umów,

1.2) udzia| w wizjach |oka|nych związanych z dofinansowaniem |ikwidacji barier architektonicznych,

udział w odbiorach urzqdzeń i sprzętu zakupionego w ramach zawartych umów,
13) przygotowywanie projektów aktów prawnych podejmowanych przez organy miasta Biała PodIaska

w sprawie podziału przyznanych zgodnie z algorytmem środków PFRON,
14) organizacja specja|istycznych usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców

miasta,
15) współpraca z PUP W tym przekazywanie środków PFRON w ramach realizacji zadań,
1-6) kontroIa merytoryczna, formalno - rachunkowa dowodów księgowych,
17) sporzqdzanie anaIiz i sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu przydzie|onych zadań,

18) prowadzenie ewidencjianaIitycznej należności izobowiqzań wobec świadczeniobiorców,
19) wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,
20) sporzqdzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji

elektronicznej z zastosowa nie m syste m u info rmatycznego,
21) sporzqdzanie oceny zasobów pomocy społecznej.

W dziale tworzy się następujqce stanowiska:
1) kierownik/ koordynator działu,
2) wie|oosobowe stanowisko ds. obstugiosób z niepełnosprawnościami .,,

4) 5 t l otrzymuje brzmienie:
,,5 L7.I. Pomoc prawna świadczona jest na podstawie zawartej umowy cywiInoprawnej'
2. Do zakresu pomocy prawnej należy w szczegó|ności:
1) sporzqdzanie opini i prawnych,
2) przygotowywanie pism procesowych, konsu|towanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu

działaIności statutowej ośrodka,
3) opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy,
4) ocena prawna: zarzqdzeń, regu|aminów, poleceń służbowych, dokumentów do podjęcia decyzji w

sprawach spornych, odwotaniach i skargach, umów porozumień, wzorów umów zobowiqzań

finansowych, umów zawieranych w ramach ustawy prawo zamówień publicznych, projektów aktów
prawnych w sprawach z zakresu działania ośrodka, których sposób załatwienia nie jest jeQnoznacznie

wskazany w obowiqzujqcych aktach prawnych,
5) wykonywanie zastępstwa procesowego W postepowaniach sqdowych, egzekucyjnych,

administracyjnych, jak również spraw W postepowaniu poIubownym.,,

5z
Pozostałe uregu|owania zawarte w regu|aminie nie u|egajq zmianie.

s3
Wykonanie zarzqdzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za sprawy administracyjno -

kadrowe.
5ą
Zarzqdzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Miejskiego ośrodka

5połecznej
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