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ZARZĄDZENIE Nr 83/15
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie do wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.), art. 20 ust. 3
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze
zm.) oraz art. 8a,b i c i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r., poz. 859 ze zm.), art. 7 ust la ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 ze zm.) oraz art.
9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. --o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863
ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Udzielam Pani Beacie Wąsowskiej pełnomocnictwa w zakresie:
1 kierowania działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2 wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy
iprzepisami szczególnymi dotyczącymi kierowanej jednostki organizacyjnej,

3 prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej, wykonywania wynikających z ustawy
o finansach publicznych obowiązków dotyczących procesów związanych z gromadzeniem
i rozdysponowywaniem środków publicznych, gospodarowania powierzonym mieniem,
dysponowania dotacją udzieloną na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu
pomocy społecznej.

§2
Upoważniam Panią Beatę Wąsowską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisław do:
1. prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych

sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
2. prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do

wydawania decyzji administracyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3. prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do

wydawania decyzji administracyjnych, na podstawie ustawy o dodatkach
mieszkaniowych;

4 prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5 podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań
i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

6 przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub
zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa wart.
28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
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7 wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej świadczeniobiorcom i innym niż ubezpieczeni, o których mowa w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8 przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych
w przypadku odmowy wydania karty i stwierdzających utratę uprawnień do korzystania
z programu rządowego, o którym mowa w rozporządzeniu RM z dnia 27 maja 2014r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych;

9 zawierania w imieniu Gminy Stanisławów kontraktów socjalnych oraz umów, o których
mowa wart. 6 pkt 6, art. 43 ust. 3 i 6 oraz art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej .

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2016r.
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