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Zarządzenie nr 37 l 20|8
Wójta Gminy Fałków

z dnia 03 września 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do wydawania
decyzji administracyjnychn udzie|ania pełnomocnictwa i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania
czynności w sprawach prawa pracy.

Napodstawieart.30ust.2pkt5iart.33ust.5orazart.47ust. 1ustawyzdnia8marca1990r.osamorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z f0I8 r. poz. 994 ze zm.), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca f004 r. o pomocy
społecznej(tj.Dz.U'z2017r.poz, 1769zezln.),art'2pkt9 i10,art.4ust' l if orazart'|fust.2ustawyz
dnia 7 września f007 r, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.I]. z 20|8 r. poz. 554 ze zm'),
art.20 ust.3 ustawy zdnia 28 listopada f003 r" o świadczeniach rodzirrnych (t.j. Dz.U. z2017 r.poz, |952ze
zm.) w związkuzart. |0 ust. 1ustawy zdnla4kwietnia 20|4r, oustaleniui wypłacie zasiłkówdlaopiekunów
(tj. Dz.U. z f011 r. poz. f092 ze zm.), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia f7 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (tj" Dz. U, z f0|7 r. poz. 180 zę zm.), att' 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 20|4 r" o karcie
Duzej Rodziny (tj. Dz.U. z f017 r. poz. 1832 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia I 1 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz'U' zf017 r' poz' 1851 ze zm,), art' 90 m ust. 1 ustawy z dnia.I
września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z20I.7 r, poz.2198), $ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów zdnia 30 maja2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rz4dowego programu,,Dobry
Start"(Dz.U.z2018 r.poz.106l)orazart. l0ust. 13ustawyzdnia4listopada2016r. owsparciukobietw
ciąiy i rodzin ,,Za źzyciem,, (Dz, U. z 2016 r, poz. l860 ze zm.), zarządzam:

$1.

Porvierzam Pani Agnieszce Czechowskiej Kierownikowi Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie,
Sprawy zwi4zane z prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki i wynikajqcych z ustawy z dnia 27 sierpnia
f009 r. o finansach publicznych (tj,DzU. z2017 r, poz,2077 ze zm.), od dnia 03 września 2018 r'

$2.

Upowazniam Panią Agnieszkę Czechowską do:

l. Prowadzenia postępowań oraz wydawania decyz1i administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zadan zleconych z zakresu
bdm i nistracj i rządowej.

2. Prowadzęnia Spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wydawania decyĄi,
pr zepr ow adzani a wywi adów al i m entacyj nych oraz odb i eran ia oświ adczeń m aj ątkowych.

3, Prowadzenię postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne a takŻe do wydawania w tych sprawach
decy zji adrninistracyj 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 zzakresudodatków mieszkaniowych i wydawaniadecyzji.
6. Prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Karty Duzej Rodziny oraz wydawania decyzjl

administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Duiej Rodziny lub stwierdzenia utraty
uprawnień do korzystania z Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

7. Prowadzenia postępowań, a takŻe wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawie

' świadczenia wychowawczego'
8. Prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materia|nej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Fałków.



9. Prowadzenia postępowań, a takŻe wydawania rozstrzygnięc, decyzji oraz przekazywania informacji
z zakresu realizacji rządowego programu 

',Dobry 
staft''.

]0' Prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, a takze do wydawania w tych

/ Sprawach decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopafu f0|6 r, o wsparciu kobiet w ciąŻy i rodzin ,,Za
d żvciem...

$3.

1. Z dniem 03 wrzęśnia 2018 r. udzielam pełnomocnictwa Pani Agnieszce Czechowskiej Kierownikowi
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie w granicach zwykłego zarządu.

W szczególności pełnomocnictwo upowaznia do:

1) Zawieranla umów l zlecanla wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
Gminnego ośrodka Pomocy Spotecznej w Fałkowie i realizowaniazadań ustawowych i statutowych.

2) Dokonywaniazmian w planie finansowym zakładu zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy
o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy.

3) Reprezentowania Gminy Fałków w sprawach sądowych z zabesu realizowanych zadań ustawowych

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

s4.

Wyznaczam Panią Agnieszkę Czechowską do dokonywania czynności w zakresie prawa wobec pracowników
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie, stosownie do zapisu art. 3' Kodeksu Pracy.

$s.

Traci moc Zarządzenię nr 29 l 20|8 Wójta Gminy Fatków z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie'
udzielania upowaznień do wydawania decyzji administracyjnych, udzielania pełnomocnictwa
i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

\.. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

s6.

l\
r& Ó J,t

Hełlłyk{N,ieezny


