
ImieilのαZ ��KARTAWYMAGANSTANOWISKOWYCH isko：mgrJoIantaG6ralska－Lato 

Stanowis ��0：　　KierownikBiurads・Rodziny。 

1． �Wy �agania： 

1）0 �ywatelstwopoIskie； 

） �ksztalceniewzsze； 

）cinamniej5－letnista坤ray； ）phazdolnoSCdoczymC融prawnychikorzystaniazpeIniprawpublicznych； ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 

）S �Zdrowiapozwa巧acynazatIruhienienaokreglonymstanowisku． 

II． �Umi �’etnoSciizdoInoSci： 

絹 ）u �iiejetnoSiinterpretaqiiistosowaniaprzepIS6wprawnychnaz劉mOWanymStanOWisku； 

ii匂etnogeScislegoprzestrzegalhaorazadekwatnegostosowaniaprzyJetyChprocedur； eratywnoSCwdziaaniunazaJmOWanymStanOWisku； iigetnOSCsprawneiiefektywneiorganizaqlPraCy； egねznaJOmOS60bshlgikomputera； ii匂etnoSCwspdlpracy，komunikatywnoSC； 

）0 �POWiedzialnoSi，rZetelnoS6，0bowiazkowoSC，tem心nowoSe． 

III． �Obo �iaz貼： 

1）p �ZeStrZeganie　prawa，W　tym　regulamindw　obowiaZ鴎cych　w　Urzedzie　Miasta　oraz 

p �ZeplS6wzawartychwaktachprawawewnetrznego； 

） �konywaniezadahsumiemie，SPraWnie，bezstronnieizgodniezprzepisami； 

）uziekmieinfbma（jiorganom，inst）uqjomiosobom　魚zycznym　oraz　udostePnianie 

dkumentdwznaidLhcychsiewposiadaniuUrzedu，jezeliprawotegoniezabrania； 

）zchowanie向emnicyustawowochronionej； 

）zchowanie　uprzeimoSciizyczliwoSciw　kontaktach　z　obywatelami，ZWierzcImikami， 

Pdwねdnymiorazwspdもracownikami； 

）zchowaniesiezgodnoSciawmieiscupracyipozanim； 

）s　epodnoszenieumm　etnoSciikwalinkacjizawodowych； 

8）p　estrzeganiaprzepis6woochroniedanychosobowych，00Chronieinfbma擁niejawnych 

kntrolowaniejakoSciwykonywan句PraCy，koordynowanieraqionalnegowykorzystywania CaSupracypraCOWnikdw，dokonywanieichoceniwstepowaniezwnioskamiwichsprawach； 
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2 ��WzakresierealizaqIprOgram6wwsparciarodzinwielodzietnych： 

1） �dzdrnadprzyJmOWaniem，rOZPatryWaniemmioskdwiwydawaniemLubartowskieiKarty uZeiRodziny3＋iRodzinyZastepczeJ； 

）n r ） u d �dzdrnadprzyjmowaniem，rOZPatryWaniemwnioskdwiwprowadzaniemdanychczねnk6w dzindosystemuinfdmatycznegoorazwdaw専emKartyDu碕Rodziny（KDR）； dawaniedecyzjiadministracyjnychwsprawleOdmowyprzyznaniaKahyDu碕Rodziny， ratyprawadojeiposiadaniaorazodmowyzwo址eniazponoszeniaopIatzawydanie plika同KDR； 

）n �ZdrnadsporzadzanieminR）maqlisprawozda血zrealizaqlPrOgramdw，LubartowskaKarta 

）p �uZeiRodziny3＋iRodzinyZastepczeJOraZOkreSbnychustawaoKamieDu婦Rodziny； ZySkiwanieprzedsiebiorcdwdowspdZpracywzakresierealizaqlPrOgramuLubartowska 

artaDuzejRodziny3＋iRodzinyZastepczq； 

）n Z ）r p �dzdrnadprzygotowywaniemprqjektdwporozumiehzawieranychzprzedsiebiorcami，ktdrzy OZylideklara排PartnerStWaWPrOgramie； 

alizowanieprzedsiewzleCZZakresupromoqlPrOgramu亘iezacawsェ融pracazpartnerami OgramuOraZIokalnymlmediamiwtymzakresie． 

3 1）n �WzakresierealizacjizadahokreSlonychrozporz如zeniemwsprawieszczegdIowych Warunkdwrealizacjirzadowegopl・Ogramu，，DobrystaIl，， 

drnadprzyjmowaniemirozpatrywaniemwnioskdwwsprawachSwiadczeh，Dobrystart”‥ 

2）na �ZdrnadustalaniemprawadoSwiadczeh”Dobrystartn； 

3）pr �ekazywanieinfbmaqlWnioskodawcomoprzyznaniuSwiadczenia”Dobrystart”； 

4）p �OWadzeniepostepowahadministracyJnyChorazwdawaniedecyをiiadministracyinychw 

Spra Swia �ieodmovryprzyznaniaSwiadczeniaorazrozstr勤gnleClaWSPraWienienaleZniepobranego CZenia，，Dobrystart’’； 

5） �dawaniezaSwiadczehwindywidualnychsprawachosdbwzakresieprowadzonychspraw； 

6）m �ZdrnadsporzadzaniemlistwyplatSwiadcze五男DobryStartn，OraZPrZekazywaniemichdo 

Wyd �ialuFinansowegoUrzeduiwZaSciwegoBanku； 

7）na �drnadprowadzeniemewidenqiiosdbotIZymuaCyChSwiadczenie，，Dobrystart”； 

8） �adzdr　nad　teminowym　sporzadzaniem　wymaganeJSPraWOZdawczoSciw　zakresie 

prOW �dzonychspraw； 

9）do �OnyWaniezapotrzebowanianadotaqewceluwypZatygwiadczeh。Dobrystart”． 

IV． �Upra �nlenIa： 

l）p �OWadzenie　postepowah　oraz　wydawanie　decyzIladministracyinych，POStanOWieh 

1 �ZaSwiadczeh　oraz　poSwiadczanie　za　zgodnoSC　z　oryginaIem　odpisdw　dokumentdw 

p �Zedstawionychprzezstronenapotrzebyprowadzonychpostepowahwsprawach： 

SwiadczehWChowawczychwrozumieniuustawyopomocypahstwawwychowywaniu 
d re Z �iecl， Swiadczeh・・Dobrystart”wrozumieniurozporzadzeniawsprawieszczeg6wwychwarunkdw 

）p �etwarzaniedanychosobowchwzakresiewykonywanychobowiaZkdwshlZbowych． 
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Imieina ��KARTAWYMAGANsTANOWISKOWYCH Wおko： 

StaI20Wお ��0：　1nspektorwBiurzeds・Rodziny 

1．　Wy ��agania； 

1） �bywatelstwopoIskie； 

） ��kszbabenieWyzSZeadministracyInelubpokrewne； 

）C ��n劉mmiei3－le血staZpracy； 

）p ）b ） ）S ） ） 10） 11）Z ��InazdolnoScdoczymoScIPramyChikorzystaniazpehiprawpublicznych； akskazaniaprawomocnymwyrokiemsaduzaprzestepstwoumyshle，PrZeStePStWO iy組eSciganezoskarzeniapublicznegolubumySheprzestepswoskarbowe； eposzlakowanaoplnla； Zdrowiapozwz哩iacynazatrudnienienaokreSlonymstanowisku； gomoSCobowiazt萌cychprzepISdwnazgml的CymStanOWisku； むmo560bshgikomputeraioprogramowaniadopuszczonegodouzytku； 劉OmOC：Cft）mularzyobowiaz的aCyChnaz年jmowanymstanowisku； 平eprowadzeniaodpowi鵠Okumenta畦mowanymstanowisku・ 

II． �Umi �彊tnoSciizdolnoSci： 

III． �Obo �i雀z憾； 

1）p �eszeganieprawa，Wtymregulamindwobowiaz1両CyChwUrzedzieMiasta。raZ 

HzepisdwzTWartyChwa専PraWaWemetrZnegO； ）konywanleZadahsmleme，SPraWnie，bezstromieizgodniezprzepisami； ）zchowaniet勾emn専ustaYOWOChro専ei； ）chowanieuprzqmoScilZyczliwoSciwkontaktachzobywatelami，ZWierzchnikami， Pdwtadnymiorazwspdlpracownikami； ）zchowaniesi宰gOdnoSciawmieiscupracyipozanim； ）sepodnos？enleumi＊tnoSciikwaliHkaqiizawodowych； ）pestrzeganlePrZeP誓WOOChroniedanychosobowych，000hronieinfbmaqiiniかwnych 10StePiedoinfbmaqipubliczn靭 8）prestrzeganiedyscyplinypracy・Obowi専acego．regukminupracyorazprzepisdw 

waSciwoSciBiura． 

Ponatowszczeg6lnoSci： 

1． �WzakresiereaIizacjizadahokreSIonychustawaOPOmOCypahstwawwychowywaniu dzieci： 

1）pr’mowanieirozpatrywaniewnioskdworazimychwIaSciwychdokumentdwodosdb 

ubeg明CyChsieoustalenieprawadoSwiadczehWyChowawczych； 

）ObhlgaSyStemuinfbmatycznegodoSwiadczehWyChowawczych； 
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stalenieprawadoSwiadczehwychowawczychnaplerWSZeik019jnedziecko；

rzygotowaniepIPjektdwdecy勾iadministracyinyChwsprawieSwiadczehWyChowawczych；

rzygotowaniezaSwiadczehwindywidualnychsprawachos6bwzakresieprowadzonychspraw；

Porzadzanie comiesleCZnyCh list w）厨at Swiadczeh WChowawczych zgodnie

WydanymidecyziamiadministracyinymiorazprzekazywanieichodpowiedniodoWydzialu

UrzeduiwlaSciwegobanku；

adzeniereiestruWyPZatSwiadczehwychowawczych，rqeStruWStrZymaniaiwznowienia

t Swiadczeh WyChowawczych，rejestru windykaqii nienaleznie pobranych Swiadczeh

rychowawczych；

rowadzenieewidenqiiosdbotrzyml涙CyChSwiadczeniawychowawcze；

rowadzenieindywidualnychaktosdbotrzyml療cychSwiadczeniawychowawcze；

rowadzeniewindykaQjinienalezniepobranychSwiadczehWyChowawczych；

rowadzeniepostepowaniaegzekucyJnegOWadministraqlWPrZyPadkunienaleかiepobranych

Wiadczehwychowawczych；

rowadzeniebiezaCeikorespondenqiiwsprawachSwiadczehWyChowawczych；

rzekazywanie dokumentdw dotyczacych odwoIania od decy即　W SPraWaCh Swiadczeh

chowawczychdoSamorzadowegoKolegiumOdwoIawczego．

．wz。k．。Sim。aliza。jizad。丘。k．eSl。nyChrozporz賓dzeniemwsprawi．sz．z。g6I。．仁h

WarunkbwreaLizacjiIZ雀dowegoprogramu，，Dobrystart’’：

rz諦mowaniei rozpatrywanie wnioskdw orazimych w挑ciwych dokumentdw od osbb

biegajacychsieoustalenieprawadoSwiadczenia”Dobrystart”；

bshlgaSyStemuinfbmatycznegodoSwiadczenia”Dobrystart”；

StalenieprawadoSwiadczenia”Dobrystart”；

rzygotowanieinfbmaql O prZyZnaniu gwiadczenia”Dobry start”oraz prqiektdw decy乙Il

inistracyJnyCh；

ygotowaniezaSwiadcze丘windywidualnychsprawachos6bwzakesieprowadzonychspraw；

rZ埠dzanielist wypIat Swiadczenia，，Dobry start’’lPrZekazywanieich odpowiednio do

ydziahlFinansowegoUrz函uiwIaSciwegobanku；

wadzenie rejestruwypZat Swiadczenia，，Dobry starと”，reiestmwstrzymaniaiwznowienia

函t Swiadczenia”Dobry start”，reiestru windykaqiinienale如ie pobranego Swiadczenia

）brystart”；

rowadzenieewidenq10S6botrzymt尭CyChSwiadczenie”DobryStart”；

rowadzenieindywidualnychaktosdbotrzyml療cychSwiadczenie”Dobrystalt”；

rowadzeniewindykacjinienalezniepobranegoSwiadczenia，，Dobrystart”；

．。Wadzeniep。S．eP。Wmiaegzeku。yimg。Wadminis．．adwp．zyp。。kuni。nH。mkp。。．志

Wiadczenia”Dobrystart”；

IrOWadzeniebie砕C匂korespondenqiiwsprawachSviadczenia”Dobrystart”；

6）弊誌藍詣露諾怒書誌OddecybiwsprawieSwiadcze血a”Dobry

塙叢諾謹監濡嵩濃艶tyDuBRodziny3＋
izielanieinfbmaqlnatematZaSadprzyznawaniakartorazoprzyshguiacychuprawnieniach；

rowadzenieewidenqiiosdbotrzyml弼CyChLubartowskaKarteDuzeiRodziny3＋iRodziny

astepCZqi；

rowadzenieindywidualnychaktosdbotlZymuaCyChLubartowskaKarteDu狗Rodziny3＋

RodzinyZastepczq；

OZySkiwanie przedsiebiorcdw do wspdtpracy w zakresie realizaqiiprogramu Lubartowska

artaDuZejRodzin 3＋iRodzinyZast



1 1 6）konywanieimychzadahzleconychprzezprzeIoZOnyCh． 

Uzg。軸：　　　　　　　誓媛嵩〉 
AmaBieli′ska－SekretarzMiasta　Data‥　C雄右裾のPodpis・・Sekreearzh撮a 

zatwierdzi：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逮日展Miで、TRZ 

JanuszBoiacki－BumistrzMiasta　Data：82・07・砂／9／／Podpis∴…　　（ 
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菊姫inaz ��KARTAWYMAGANSTANOWISKOWYCH 瓦ko： 

Sianow農 ��InspektorwBiurzeds．Rdziny 

1． �W �agania： 

1）0 �iyWatelstwopoIskie； 

） ）C ）p ）b ）n �ksztakenieWZszeadministracyinelubpokrewne； inalnmiej3－letnistaZPraCy； lnazdolnoSedoczymoScIPraWnyChikorzystaniazpehiprawpublicznych； iakskazaniaprawomocnymwyrokiems軸uzaprzestepstwoumyslne，PrZeStePStWO iy細esclganeZOSkarZeniapublic2negOlubumy鉦eprzestepstwoskarbowe； eposzlakowanaoplnla； 

）S �Zdrowiapozwalを療cynazatrudnienienaokreSlonymstanowisku； 

8）Z �劉OmOS60bowiaZl萌cychprzepISdwnaz劉m朋CymStanOWisku； 

） �かmoS60bshJgikomputeraioprogramowaniadopuszczonegodouiytku； 

10） �劉OmOSctbmularzyobowia2両CyChnaz劉mOWanymStanOWisku； 

11） �劉OmOSCPrOWadzeniaodpowiednieidokumentadinazaJmOWanymStanOWisku． 

II． �Umie‘¢tnOSciizdolnoSci； 

1） �i〔蒔tnoSeinteIPretaqlistosowaniaprzepISOWPraWnyChnaz劉mOWanymStanOWisku・ 

）山 �i窮tnoSeScistegoprzestrzeganiaorazadekwatnegostosowaniaprzyJetyChprocedur； 

）0 �eratywIIOSewdziaIaniunaz劉mOWanymStaIlOWisku； 

） �i〔彊tn056wspbbracy，kommikatylmOSe； 

）0 �POWiedzialnoSC，rZetelnoSC，Obowiazkowo鴫teminowoS6，dyskreqja． 

III． �蝿 �iaz鵬； estrzeganieprawa，Wtymregu1品mindwobowi脅Zl萌cychwUrzedzieMiastaoraz epISOWZaWartyChwaktachprawawewnetrznego； konywaniezadahsumiennie，SPraWnie，bezstronnieizgodniezprzepISami； howanietajemnlCyuStaWOWOChroniong； howanieupr狗mOgCiizyczliwoSciwkonlaktachzobywatelaml，ZWierzchikami， dwまadnymiorazwspdh）raCOWnikami； howaniesleZgOdnoSciawm喝SCuPraCylPOZanim； epodnoszenielmiC彊tnoSciikwal前kadizawodowych； estrzeganieprzepisdwoochroniedanychosobovTyCh，00Chronieinfbmaqlnl匂awnych OStePiedoinfbmaqiipublicznq； estrzeganiedyscyplinypracy，ObowiaZ朋CegOregukuninupracyorazprzepISOW PleCZehstwaihigienypracy，atakzeprzeplSdwprzecIWPOZarowych； WadzeniebiezacejdokumentaqiizwlaZanejzpracanastanowiskuzgodniezinstruh萌 Celaryina，jednolitymrzeczowymwykazemaktiinstnkくねarchiwalna； ygotowywanieiprzekazywanieaktdoarchiwumzakZadowegozgodniezinstn哩a CelaryJna，jednolitymrzeczowymwykazemaktiinstruk（涙archiwal喝 konywanieimychzadaWynik…南cychzprzepISdwprawapozoste弱cychwzakresie bSciwoSciBiura． 
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adtowszczeg6lnoSci：

欝
冨

g魂cychsieoustalenieprawadoSwiadczeAWyChowawczych；

・Wzakresierealizacjizada血okreSlonychustawaopomocypahstwraWWyChowywaniu

rzyJmOWanieirozpatrywanie wnioskdw orazimych wtaScIWych dokumentdw od osdb

gasystemuinfbmatycznegodoSwiadczehwychowawczych
lenieprawadoSwiadczehWyChowawczychnaplerWSZeiko均nedziecko；

rgotowanieprqiektdwdecyがadministracかychwsprawieSwiadczeh、WChowawczych；

・gOtOWaniezaSwiadczehwindywidualnychsprawachos6bwzakresieprowadzonychspraw；

iZadzanie comiesleCZnyChlist wypIat Swiadczeh wchowawczych zgodnie

ydanymidecyzJamiadministracかymiorazprzekazywandeichodpowiedniodoWydziah

SOWegOUrzeduiwiaSciwegobanku；

irOWadzenierejestruWyPねtgwiadcze丘WyChowawczych，reJeS血WStrZymaniaiwzn。Wi。nia

Vyl地目証adczeh WyChowawczych，r函stru windykaqiinienaleznie pobranych Swi。d。Z。h

げChowawczych；

rowadzenieewidenqlOS6botrzymuJaCyChSwiadczeniawychowawcze；

駕篭認諾謀議謹認諾謹嵩Ze；∴（
rowadzeniepostepowaniaegzekucyinegowadministradiwprzypadkunienalezniepobranych
Wiadczehwychowawczych；

rowadzeniebiezac匂korespondenqiwsprawachSwiadczehwyChowawczych；

rzekazywanie dokumentbw dotyczacych odwoねnia od decyがW SPraWaCh Swiadczeh

TyChowawczychdoSamorzadowegoKolegiumOdwoZawczego；

rzygotowywlmiepr（房kturocznegoplanuSrodkdwnaWyPk喧Swiadczehwychowawczych

IegOaktualiza匂iwzale如OSciodWykonania；

⊃OrZ如zaniecomiesleCZnegOZaPOtrZebowywanianawyl＊叫声Wiadcze丘wychowawczych；

IOrZ軸zaniesprawozdahrzeczowo一角nansowychzwykonywaniazadahzzakresuSwiadczeh

yChowawczych；

〕OrZadzaniezbiordwcentralnychzzakresuSwiadcze丘wychowawczych；

rzygotowywanie danychdo ewidenqlZaangaBowaniawydatkbwbudzetowychwzakresie

Wiadczehwychowawczych；

rzygotowywanieewidenqiiwydanychdecyzJlOZWrOCienienale血epobranychgviadczeh

umorzeniuzobowiazaniazt巾仙unienaleZniepobranychSwiadczeh．

（
・WzakresiereaHzacjizadahokreSlonychrozporz軸zeniemwsprawieszczeg610wych

Warunk6wreaHzacjiI．zadowegoprogramu”DobIyStart”：

rzylmOWanieirozpatrywanielmiosk6w orazimych wtaSciwch dokumentdw od。Sdb

dziahFinansowegoUrzeduiwZaSciwegobanku；

adzeniereiestmwyptatSwiadczenia”Dobrystart”，r匂estruwstrzymaniaiwznowienia

覇業Zenia”Dobrysdd”，r＊ruwindyka串enaleZmepobrmegoSwiadczenia
7）prowadzenieewiden函osdbotrzyml蒔cychSwiadczenie”Dobrystart”；

rowadzenieind Chaktosdbotrz Sta正’；
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9）由 0）P S 31）p 2）p S 3）p l 4）S 5）S �1． 0wadzeniewindykadinienaleZniepobranegoSwiadczenia，，Dobrystart”； 

6）pzygotowywaniedanychdoewidendizaangaiowaniaWdatkewbudZetowychwzakresie 

S’adczenia”Dobrystart”； 

7）pzygotowywanieewidenqiiwydanychdecyzjiozwrocienienale血iepobranychSwiadczeh 

i　orzeniuzobowiazaniaztytuhlnienalezniepobranegoSviadczenia，，Dobrystart”・ 

Pon　dto： 

1）p　estrzegmieustawyooplacieskahOWejwrazzprzepisamiwykonawczymidoustaW； 

2）SorzadzaniewymaganejsprawozdawczoSciwzakresieprowadzonychspraw； 

3）Powadzeniedokumentaqiizgodniezjednolitymrzeczowymwykazemakt； 

4）z　tepowaniepracownik6wnaimychstanowiskachnapodstawiezleceniaKierownikabiura 

5） （｝ �okresieichnieobecnoSciorazurlopu； SP6mraceZinTymiwydziaねmiibiuramiLmZeduorazsamorz担OWymijednostkami ganizacyinymlWSPraWaChdotyczaCyChpracybiura； 

6） �konywanieimychzadahzleconychprzezprzeloZOnyCh・ 

Uzgodnio AmaBie Zatwier JanuszB ��∴∴∴∴∴一∴∴÷ 　　　　　　…Si養蒋馳げ証asta… 

iI： dziacki－BumistrzMiastaData：02′0］・0′dy：Podpis∴． 

Potwierd （uasnor ��第第篇霧霧第0祝ruo頑aiu．鮒．棚．， 

（datai異句is） 

・＼



KARTAWrYMAGANSTANOWISKOWCH

Hn確inaz ��砂おko： 

st。n。融山　InspektorwBim・zeds．RoOziny 

1． �鵬 ） ）C ） ）b ） ）S 8） ） �agania： gomo鋳ObowiaZ扇cychprzepIS6wnaz劉m朋CymStanOWisku； aiomoS60bshlgikomputeraioprogramowaniadopuszczonegodouzytku；∵ 

10） 11） �劉OmOSe知mnalZyObowiaz南cychnazaJmOWanymStanOWisku； 劉OmOSCprowadzeniaodpowiedniejdokumenta華naz衰imowanymstanowisku・ 

II． �Umi �鵠tnoSciizdolnoSci： 

1）i �iC病tnoS6interpretaQiiistosowaniaprzepISdwprawnychnaz劉mOWarrymStanOWisku； 

） �i窮tnoSeScislegoprzestrzeganiaorazadekwatnegostosowanlaPrZyJetyChprocedur； 

） �pek允ywnQSCwdzialaniunaz劉mOWanymStanOWisku； 

） �‘〔病tnoSCwspdbracy，kom側近katywnoS6； 

） �dpowiedzialnoSi，rZetelnoSeeObowiaZkowoSかem血owoSe・dyskreqa・ 

IIIl �Ob l） ） ） ） ） ） ） ） ） 10） 11） �iaz髄： rzestrzeganieprawa，Wtymregulamin6wobowi如acychwUrzedzieMiastaoraz irZePISOWZa・VlartyChwaktachprawawewnetrznego； konywaniezadahsumiennie，SPraWnie，bezstronnieizgodniezprzepISami； achowaniet勾emmcyustawowochronioneJ； achowanieuprzeJmOSciizyczliwoSciwkontaktachzobywatelaml，ZWierzchnikami， odwまadnymiorazwsp62pracownikami； chowaniesleZgOdnoSciawmlqSCuPraCylPOZanim； tatepodnoszeniemiejetnoSciikwa雌kaqiizawodowch； 

rzestrzeganieprzepISOWOOChroniedanychosobowch，00ChronieinfbmaqlmeJaWnyCh 

「∴∴∴∴∴∴∴∴∴一一∴ 



adtowszczegdlnoSci：

1．Wzakresierealiz槍CjizadahokreSlonychustaw雀OpOmOCyPa丘stwawwychowywaniu

dzieci：

przylmOWanieirozpatrywanie wnioskdw orazimych wtaScIVTyCh dokmentdw od os6b
ubiegaiacychsieoustalenieprawadoSwiadczehwychowawczych；

obsれgasystemuinfbmatycznegodoSwiadczehWyChowawczych；

ustalenieprawadoSwiadczehwychowawczychnaplerWSZeikolqinedziecko；

przygotowaniepr（jekt6wdecyzjiadministracyinyChwsprawieSwiadcze丘WyChowawczych；

przygotowaniezaSwiadczehwindywidualnychsprawachosdbwzakresieprowadzonychspraw；

SPOrZ軸zanie comiesiecznych list wyFぬt∴Swiadczeh lWChowawczych zgodnie

ZWydanymidecyziamiadmihistracyinymiorazprzekazywanieichodpowiedniodoWydziahl
FinansowegoUrzeduiwねSciwegobanku；

PrOWadzenier匂estruWyPtatSwiadczehWyChowawczych，reiestruwstrzymaniaiwznowienia

w）厨at Swiadczeh WyChowawczych，rejestru windykaqii nienale血ie pobranych Swiadczeh

WyChowawczych；

荒業；諾露撥認諾露嵩競。W鵬。；（
PrOWadzeniewindykaqiinienaleZniepobranychSwiadczehwychowawczych；

PrOWadzeniepostepowaniaegzekuc涌negowadministraqiwprzypadku血enaleZniepobrl鱒yCh

SwiadczehwγChowawczych；

prowadzeniebie砕CeikorespondenqiiwsprawachSwiadczehWyChowawczych；

przekazywanie dokumentdw dotyczacych odwolania od decyzii w sprawach Swit池czeh

wychowawczychdoSamorzadowegoKolegimOdwolawczego・

2．Wzakresierealizacjizada丘okI．eSlonychrozporzadzeniemwsprawieszczeg610wych

WarunkewrealizacjiIZadowegoprogramu，，DobtyStart’’：

PrZyimowaniei rozpatrywanie wniosk6w orazimych w挑ciwych dokumentdw od os6b

ubie9両CyChsieoustalenieprawadoSwiadczenia”Dobrystart”；

obshlgaSyStemuinもrmatyC2megOdoSwiadczenia”Dobrystart”；

ustalenieprawadoSwiadczenia”Dobrystart”；

przygotowanieinfbmaql O PrZyznaniu Swiadczenia”Dobry start”oraz pr（加kt6w decyをii

administracyinych；

馨菩菩謡e慧認諾討　誓誓競業富課業羅
WydziahlFinansowegoUrzeduiwtaSciwegobanku；

PrOWadzenie rejestruwyp抽Swiadczenia”Dobry start”，r匂estruwstrzymaniaiwmowienia

lVyl軸t S読adczenia”Dobry sta埠rC＊stru windyka華nienaleznie pobranego Svhadczenia

”DobヴSta露’’；

PrOWadzenieewidenqiios6botrzyml南CyChSwiadczenie”Dobrystart”；

PrOWadzenieindywidualnychal轟OSdbotrzyml商cychSwiadczenie”Dobrystart”；

PrOWadzeniewindykacjinienalezniepobranegoSwiadczenia”Dobrystant”；

PrOWadzeniepostepOWaniaegzekucyJnegOWadministraqiiwprzypadkunienaleZniepobranego

Swiadczenia，，Dobrystart’’；

PrOWadzeniebiezacejkorespondenqiiwsprawachSwiadczenia”Dobrystart’’；

przekazywaniedokumentdwdotyczacychodwolaniaoddecyがWSpraWieSviadczenia，，Dobry

start”doSamorz担owegoKolegiumOdwoZawczego・

3．WzakresiereaIiZ腹CJlprOgram6wwsparciarodzinwielodzietnych：

mOWame，rO atrywanie＼vniosk6wi rowadzaniemdanychczbnk6wrodzindosystemu



） �hfbrmatycmegOKDRorazwydawaniemKartyDuieiRodziny（KDR）； irZygOtOWyWanieprqiekt6wdecyがadministracyjnychwsprawieodmowyprzyznal止aKartir u＊RodzinyeutratyPraWadojejposiadaniaorazodmowyzwomeniazponoszeniaophtza 

） ） ） ） ） �danieduplikatuKDR； dzielanieinfbmaqlnatematZaSadprzyznal的raniakartorazoprzysれgtmcychupraⅦieniach； 

．。Wadzenieewiden垂OSdbotrzymujacychKa鴫DuZeiRodziny； 

r。Wadzenieindywidualnychaktos6botrzym扇CyChKa垂DuZeiRodziny； rzygotowywaniezapotrzebowanianadota窮wramachrealizaqiiprogramuKartaDu婦 

Odziny； porzadzanieinR）rmaqllSPraWOZdahzrealizaqlPrOgramuKartaDuZejRodziny・ 

Po �adto： 

1） 2） 3）、 4） �rzestrzeganieLBtaWyOOPhcieskarbowqwrazzprzepISamlWykonawczymldoustawy； sporz袖zaniewymaganeisprawozdawczoSciwzakresieprowadzonychspraw； prowadzeniedokumenta郎zgodniezjednolitymrzeczowymwykazemakt； zastepowaniepracownik6wnainnychstanowiskachnapodstawiezleceniaKierownikabiⅢaW 

sieichnieobecnoSciorazurlopu’ 

5） 6 Uzgo AnnaB Zatwier Janusz �Oe wspdtprac空nTymiwydzialamiibimniurzeduorazsamorz＊owymijednostkami organizacyJnymlWSPraWaChdotyczaCyChpracybiura； konvwanieimychzadahzleconychprzezprzeめ20nyCh・ 

yW 　　　　　　　Zup．BurmiSt重視 

数。＿SekmzMiast。批点，初動存p。dp醤詔蟹矛．．．…．．… 

Potwie （諦asno �∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 


