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ZARZĄDZENIE  NR VIII/139/2020 

WÓJTA GMINY BARANÓW 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnień Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Baranowie. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), art. 20 ust. 3  ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111), art. 8a, 8b, 

8c i 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 670, z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r., poz. 2407), art. 178, art. 28a ust. 2 i art. 31 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 

z 2029 r., poz. 1111, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2092), art. 10 ust. 13 ustawy z dnia  

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2019 r., poz. 473,  

z późn. zm.), art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1390, z późn. zm.), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133), art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1373, z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Udzielam Pani Magdalenie Stefaniak - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Baranowie upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania 

decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidulanych sprawach z zakresu: 

1) pomocy społecznej, 

2) świadczeń rodzinnych, 

3) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

4) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

5) świadczeń wychowawczych, 

6) wspierania rodziny, 

7) ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów, 

8) ustalenia prawa do 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, 

9) przyznawania i odmowy przyznawania Karty Dużej Rodziny, 

10) przyznawania dodatku mieszkaniowego, 

11) potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni. 

§ 2. 

Udzielam Pani Magdalenie Stefaniak - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Baranowie upoważnienia do: 

1) sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami 

wsparcia dziennego, 
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2) ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawieranie i rozwiązywania umów określających 

zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy dotyczącej opieki  

i wychowania dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego, kształtowania  

i wypełniania podstawowych ról społecznych, 

3) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu  

lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów, o których mowa 

w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy  

niż 6 miesięcy. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Baranowie. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania   

 

 

Wójt Gminy Baranów 

/-/ 

Mirosław Roman Grzelak 
 

 


