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Zarządzenienr 29 l2018

Wójta Gminy Fałków

z dnia 30lipca 2018.roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej
w Fałkowie, udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych' udzielania pełnomocnictwa
iwyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust' 5 oraz art, 47 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1 990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), att. 110 ust. 7 ustawy z dnia 7f marca f004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz, U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm,), art. f pkt 9 i art' 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r' o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U, z2018 f ' poz. 554 ze zm.), alt.20 ust. 3 ustawy z dnia
28 listopada f003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj' Dz.U. z2017 r, poz. 195f ze zrrt.) w zwiqzku z art. 10 ust.

1 ustawy z dnia 4 kwietnia f014 r' o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 20|1 r' poz, 209f
ze zm.), afi. 7 ust. 1a ustawy z dnia fl czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z f011 r. poz^

180 ze zm.),at1.9 ust. 5 ustawy zdnia 5 grudnia f014r. okarcie Duzej Rodziny (tj. Dz.U.zf017 r.poz.I83f
ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U, z
2017 r. poz. 185l ze zm"), ar1. 90 m ust. 1 ustawy z dnia 7 wrześnja |991 r' o systemie oświaty (t'j. Dz' U' z
2017 r. poz.2198), $ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r" w sprawie
szczegółowych warunków rea|izacji rządowego programu ,'Dobry Staft'' (Dz. U . z 2078 r' poz' 1 061 ) oraz art. 10

ust. 13 ustawy zdnia 4listopada f016r. o wsparciukobiet w ciąŻy i rodzin ,,ZaŻyciem'' (Dz. U. z2016r.poz.
1860 ze zm,) zarządzam' co następuje:

s1.

Powierzam Pani Agnieszce Czechowskiej zatrudnionej w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie na

stanowisku starszego pracownika socjalnego, pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy
Społecznej w Fałkowie, w tym spraw związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki i
wynikaj4cych z ustawy z dnlaf7 sierpnia2009 r. o finansach publicmych (t.1. Dz. U. z2017 r. poz. f077 ze
zm.), od dnia 31 lipca 2018 r., do czasu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego
ośrodka Pomocv Soołecznei w Fałkowie.

$2.

Zobowiązuję równocześnie do wykonywania wszelkich obowiązków Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy
Spotecznej w Fałkowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i udzielonymi upowaznieniami.

$3.

Upowazniam Pani4 Agnieszkę Czechowską do:

1' Prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z
zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zadan zleconych z zakresu
adrninistracji rządowej.

' f, Prowadzenia spraw z zakręsu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wydawania decyzji,
przeprowadzan i a wywi adów al i mentacyj nych oraz odbierani a oświ adczeń maj ątkowych'

3' Prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne atakŻe do wydawania w tych sprawach
decyzj i administracyj nych.



4, Prowadzenia postępowań na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, atakŻe

wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
5. Prowadzenia postepowań w sprawach zzakresu dodatków mieszkaniowych i wydawania decyzji.

6' Prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Kprty Duzej Rodziny oraz wydawania decyzji

administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Duiej Rodziny lub stwierdzenia utraty

uprawnień do korzystania z Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
7. Prowadzenia postępowań, a takze wydawania decyĄi administracyjnych i postanowień w sprawie

świadczeni a wychowawczego.
8. Prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Fałków.
9. Prowadzenia postępowań, a takie wydawania rozstrzygnięÓ, decyzji oraz przekazywania informacji z

zakre su r ealizac1i rząd owe go pro gram u,,Dobry Start'' 
"

10. Prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, a takie do wydawania w tych

sprawach decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 |istopada f016 r, o wsparciu kobiet w ciąŻy i rodzln ,,Za
zyciem".

$4.

1' Z dnięm 31 lipca 2018 r. udzielam petnomocnictwa Pani Agnieszce Czechowskiej pełniącej obowi4zki

Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie w gtanicach zwykłego zarządu.

W szczególności pełnornocnictwo upowaznia do:

1) Zawierania umów i z\ecania wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania

Gn-rinnego ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie i realizowania zadah ustawowych i statutowych.

2) Dokonywania zmian w planie finansowym zaĘadu zgodnie z kompetencjami wynikaj ącymi z ustawy o

finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy.

3) Reprezentowania Gminy Fałków w sprawach sądowych z za\<ręsu realizowanych zadań ustawowych i

statutowych Z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Gminnego ośrodka
Pomocy Społecznej w Fatkowie, adwokatowi lub radcy prawnemu.

2" Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy

Społecznej w Fatkowie.

ss.

Wyznaczam Panią Agnieszkę Czechowską do dokonywania czynności w zakresie prawa wobec pracowników

Gminnego oŚrodka Pomocy Społecznej w Fatkowie' stosownie do zapisu art. 3| Kodeksu Pracy.

s6.

Powierzenie obowiązków Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie następuje za zgodą

pracownika.

$7.

Wysokośó wynagrodzenia oraz inne warunki pracy Zostaną określone odrębnie.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem 31.01.f018.r.

$8.
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