
ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia  pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej do prowadzenia 
postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych 

i programu „Dobry start”

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. 2018 r. poz. 1061) oraz art. 268a Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek Pani Katarzyny Sobieskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej - 
upoważniam Panią Jolantę Subdę, Referenta ds. świadczeń wychowawczych, do:

1) prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, wydawania w tych 
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach postanowień i zaświadczeń;

2) prowadzenia postępowań z zakresu realizacji zadań wynikających z programu „Dobry start” i wydawania 
w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 
świadczenia.

§ 2. Traci moc upoważnienie z dnia 03.03.2017 r. wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna Pani Jolancie 
Subda do prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń 
wychowawczych.

§ 3. Upoważnienie obowiązuje od dnia wydania niniejszego zarządzenia i wygasa z chwilą ustania zatrudnienia 
Pani Jolanty Subdy na stanowisku Referenta ds. świadczeń wychowawczych lub może być odwołane w każdym 
czasie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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