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Zarządzenie llr ąńOt9
Wójta Gminy Łanięta
z dnia 12.08.2019 r.
w sprawie nadania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
obsługiwanychprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach

Na podstarł,ie art.30 ust. 1 ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t..j, I)z. ll. z 2.019 r. po,z.506), art. 110 ust. 8 ustaw1, z dnta 12 marca 2004 r, o pomocy
społcczne.i (t..i. Dz. L).,z,2O18 r. poz. 1508. z poźn. zm.1. art,10 ust.2 ustawy z dnia i l lutego
2016 r. o pomocy państw,a 14, yu,l,gfi61trlyrł,aniu dzieci (t..i. Dz, tJ. z2018 r. poz, 2134, z pożn.
zm.), art.20 ust. 3 ustaw,y z, dnta 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzirrnych
(t. _i. Dz. U. z,2018 r. poz. ż2żO,z pożn, zm), art.lO ustawy z dnta 4 kwietnia 2014 r.
o ustale niu i rv,vpłacie zasiłkow dla opiekunów (t. j,Dz.U. z 2017 r. poz. 2092, z poŹn, zm.),
art. 10 ust. 13 ustaw._v z dnia 4 listopada o w,sparciu kobiet w,ciąży i rodzin ,,Za życtem"
(t..j. Dz. |]. z,20l9 r, poz. 473). art. 8b uslarvy z dniir 7 rł,rześnia2007 r. o pomocy osobom
uprarvt-ticltlym clo alimentoił,(t. i. Dz. Lj. z 2019 r. poz. 670 z pożn. zm.), zarządzam
co następu.ie:
§

1.

Upolł,aztriam Panią Agnieszkę Kor.valczyk. pracownika Gminnego OśrodkaPomocy
Społeczrle.j rr, Łaniętach do:
w irrdy,rł,idr-ralnl"cil spraw,ach z zakresu pomocy
1 . \\'1,clarł,arlia c,lccl,z ji admiI,tistt,acl,iny,ch
gmiriyl
społeczirc,i. należących do rłłaściwości
2.. Wl,clarł-ania dec.vzji administracy-jnych odmawiających prawa do świadczenia

3.

4.

rł,1,,chorł,awczego;

Wydaw.ania decyz,ji administracyjnych w splawach o świadczęniarcdzinne, zasiłek
dla opiekuna oraz prorł,adzenia postępowań i w;rdawania decyzji administracyjnych
rv sprar,r-acli o.ieclnorazow,c śniadczcnie z t,vtułu urodzenia dziecka Zywego;
Podr-jrnor,r,ania clziałrrn r,vobec dłuźnikowalirnentacy-inych. prorł,adzenia postępowań

i nl,darł,ania rv ty,ch sprawaclr decyzji adnrir-iistracljnych.

§2.
Upor,vaźnicnie obowiązuje podczas nieobecności Kierownika Gmirrnego OśrodkaPomocy
Społeczne.j rł,ł,aniętach, trwające.i powy-że.i 3 dni roboczych. Upoważnięnta udzielam naczas
nicokreślon1,,. lipor,vazrrienie \Ą,vgasa z chu,ilą.!ego colnięcia albo rozlvi,ąz,anla stosunku pracy
Ktli.ralcz1k.
z Panią
"\gllieszką
S\ _],

W

1,k o

nanie,zar ząd zenl,a polvi erzam
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ekretarzowi Gminy.
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