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ZarządzenieNr 212020
Wójta Gminy Łanięta
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia upowaznień
dla Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Łaniętach

Na podstawie art. 30 ust.

2

pkt 5, art. 31

o samorządzie gminnym (tekst.jednolity
Dz. lJ.

zarząclz.a. co rrastępr-ri

e

z

2019

r.

j

art, 47 ustawy

z

dnia 8 marca 1990 r.
poz. 506 z poźn. zm.) Wó.|t Gminy
Łanięta

:

§1.
Upowazniam Panią Agnieszkę Kowlaczyk
do:
] ' Prowadzenia postępowń
oraz wydawania

decyzji administracy.inyclr rv indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społeczne.j
rralezącyclr clo właścirvośc,i
gminy,
2' Prow'adzenie PostęPorvań w sPrawach z zakresu
rł,spierania roclzirry oraz wyclar.ł,ania
decyzji
ił tynr zakresie.
3' Prolł'adzenia PostęPowań w splawach świadczeri
roclzinnych i wydawania w tych sprawach
decyzji.

4' Prowadzenia PostęPowń w sprawach o przyznanie
dodatkow mieszkaniowych i wydawania
w tyclr

sprawach decyzji.
5, Pror'vadzenia PostęPowań wobec cjłuzników
alirnentacyjnych. w tym rłypłacania świadczeń
z frrnduszu alirrrentacy jnego.

6' Prowadzerrie PostęPowń w sprawaclr świadczeń
z fiłnduszu alimentacyjnego i wydawanie
w tych
sprawach decyzji.

7' Prowadzenie wYwiadow alimerrtacl,jnych
oraz odbierania ośw.iadczeń ma;ątkowych
od dłuznikólv

alimentac1, nl,clr,
pron'aclzenia
8,
postęporł'ań w sprawach p|arł,a cjo
świadczeri opieki zdrowotnc,j 1inansowarrych
ze Środków PubiicznYch oraz do rłl'ilą*unia
w tych sprarł.ach decyz;i aciministracy.;nych.
9, Do realizacji zad,ań rłynikających z
ustawy o Karcie Duzej Roclziny otaz do
wydawania
odnrownych decyz.ii adrninistracyjnych
w tyclr sprawach .
1O'Prowadzerria PostęPowań oraz wyclaw
ania decyzjr admirristracyjnych i inlbrrnacj
J J-"41^Ą+v
i o przyznaniu
j

świadczeńwychowawczyclr500+.

l1'Prowadzenia PostęPow'ali- lvyclarł,ania
clecy,z,.ji adnrinistracl,jnych
świadczeń 300 - Dobll,Start.

i

infbrnrac.ji

w

sprawach

12'Prow'adzenie PostęPor,ł'ań W sprawach
o ustalenie uprarł.nień do przyznania.iednorazowego
Świadczenia na dziecko zgoclnie z ustaw-ą
o wsparciu kobiet w ciążyi rodzin ,, Za
życięm,,
.

l,

§2.

Udzielam l)arri Agnieszce Kow,alczl.k pe,nomocnictr.r,,a
clo:
a' rvYstęPowatria i Prow'adzenia rł' irrrienir-l Gmir-r1,,
ł.anięta spra\Ą, przed sąclami w charakterze
strony wra7, z egzekuc.ją roszczeń.
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rh elsl l}irrr illli:rrllac.j i firrsptdirrczc'i,

§3.
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§ .l.

1rtllr

i*rr,łrtrr Hiulfo\\ łriiłorl,i finlirirlcgtl

()śrcdkaPł]tllclc1, Sprliccznej

1.1illictuch
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