ZARZĄDZENIE NR 42/2019
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 02 maja 2019r.
w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych

Kierownikowi Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w

Kluczewsku

Na podstawie art. 33 ust. 5 oraz 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art.110 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz
art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.), art. 9
ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832
ze zm.), art. 8a, art. 8b, art. 8c oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.), art. 10 ust. 2
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.),art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 473), w związku z
art. 178 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U.z 2018 r. poz. 998 ze zm. ) oraz§ 8a pkt 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1061)art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z 2018 r. poz. 756, 1540,
2529), art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1. Udzielam Pani LIDII KOWALSKIEJ Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kluczewsku upoważnienia do:
1) wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy, określonych w ustawie o pomocy
społecznej;

2) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych;
3) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w spawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
4) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania
i wydawania w tych sprawach decyzji;
5) przeprowadzania

wywiadów

alimentacyjnych

oraz

odbierania

oświadczeń

gospodarczej

informację

gospodarczą

majątkowych od dłużników alimentacyjnych;
6) przekazywania

do

biura

informacji

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających
z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za
okres dłuższy niż 6 miesięcy;
7) prowadzenia

postępowań

oraz

wydawania

decyzji

administracyjnych

w indywidualnych sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą
o dodatkach mieszkaniowych;
8) wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej świadczeniobiorcom i innym niż ubezpieczeni, o których mowa w ustawie
a dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych;
9) prowadzenia postępowań w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz
wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
10) 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 Rady
Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ;
11) prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia Dobry Start, a także do wydawania
w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji
o przyznaniu świadczenia Dobry Start oraz do wydawania postanowień i zaświadczeń;
12) prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także wydawania w tych sprawach decyzji;

13) prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także
wydawania w tych sprawach decyzji;
14) podpisywania

korespondencji,

wydawania

postanowień

i

zaświadczeń

oraz

załatwiania spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy
Kluczewsko:
1. Nr 61/20015 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnień
do

prowadzenia

postępowań

i

wydawania

decyzji

administracyjnych

p.o.

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku,
2. Nr 7/2016

z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz
do wydawania w tych sprawach decyzji.
3. Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowań wydawania decyzji administracyjnych p.o. Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku,
oraz § 1 Zarządzenia Nr 22/2018 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kluczewsku do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia dobry start
wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30maja 2018r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544, 2245, z 2019 r. poz. 730.
Art. 178. Wójt może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika
ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na
wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, do
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych
sprawach decyzji.
Art. 187a. 1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji
programu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności tego
programu.
3. Świadczenia przyznane na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, są wolne od
egzekucji, wolne od podatku dochodowego oraz nie podlegają wliczeniu do dochodu
uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów
odrębnych.
4. Informacje składane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń na podstawie
programu, o którym mowa w ust. 1, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Przedstawiający informacje jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Wniosek i załączniki do wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie programu,
o którym mowa w ust. 1, mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemów
teleinformatycznych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych, świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 13 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r.
poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076).

