
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej do 
prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, 

a także do wydawania decyzji w tych sprawach oraz przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego 
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 268a Ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Katarzynę Sobieską zatrudnioną na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Małkini Górnej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego 
dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach oraz przyznawania świadczenia 
pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których 
mowa w art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2. Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej 

upoważnia się: 

- Panią Ewę Skonieczną zatrudnioną na stanowisku starszego pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Małkini Górnej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla 
Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach oraz przyznawania świadczenia pieniężnego 
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa 
w art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 

§ 2. Przedmiotowe upoważnienie jest ważne w okresie zatrudnienia osób wskazanych w § 1 w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Małkini Górnej na stanowiskach wskazanych w § 1 niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw lub upoważnień. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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