ZARZĄDZENIE NR 70/2021
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji
administracyjnych, postępowań i zaświadczeń
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 713) oraz:
1) Art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020
poz. 1348),
2) Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)
3) Art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.
U. z 2020r. poz. 111 ze zm.),
4) Art. 8b, 8c ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 877, 1162),
5) Art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.
U. z 2019r. poz. 2133 z póź. zm.).
zarządzam, co następuje:
§1
Upoważniam pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni Panią Halinę
Jabłońską – specjalistę pracy socjalnej do:
1) załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny, w tym do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie przyznawania i odmowy
przyznania Karty Dużej Rodziny;
2) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z
zakresu świadczenia wychowawczego należących do właściwości gminy;
3) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wypłat zasiłków dla
opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;
4) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.
§2
1. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony i obowiązuje
w czasie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia lub ustania stosunku pracy z pracownikiem
wskazanym w § 1.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

