Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 27.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.¹) oraz § 17 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mochowie uchwalonego Uchwałą Nr 236/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29
listopada 2013r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 13043)
zarządzam, co następuje:

§1 W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie
zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Mochowo Nr 15 z dnia 24.02.2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek realizuje zadania określone w niżej wymienionych ustawach, które
nakładają obowiązek realizacji zadań w nich określonych na ośrodki pomocy
społecznej, z mocy ustawy lub zlecenia:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930,
ze zm.),
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1518 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, ze zm.),
4. Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(M.P. z 2015 roku, poz. 821)
5. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1943 ze zm.),
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1793 ze zm.),
7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015r., poz. 1390),
8. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2017r., poz. 180),
9. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697),
10. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2016r., poz. 162 ze zm.),
11. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym
(Dz. U. z 2017r., poz. 220 ze zm.),
12. Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r.,
poz. 785 ze zm.),
13. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195 ze zm.),

14. Ustawy z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860)”
2. W § 5 dodaje się pkt 14:
„14. realizacji programu „Za życiem” na podstawie ustawy o wsparciu kobiet
i rodzin „Za życiem”.”
3. § 7, pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego na zasadach
określonych w art. 8a ustawy z dnia 07 września 2007 roku pomocy osobom
uprawnionym do alimentów”.
4. § 8, pkt 1, ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierownik Ośrodka w celu realizowania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami pracy z rodziną zatrudnia asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny
jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu
pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia.”
5. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Uprawnienia i obowiązki pracowników Ośrodka regulują szczegółowo przepisy
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. z 2016r., poz. 902) ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu pracy”.
6. § 19 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na
zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)”
§2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mochowie.
§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579
i poz. 1948, Dz. U. z 2017r., poz. 730 i poz. 935).

