
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.102.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 z późn. zm.), 
art. 8a i 8b oraz art. 12 ut.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
2017 poz. 489 z późn. zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016, 
poz. 1518 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 
2016 poz. 195 z późn. zm.), art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. 
U. 2017 poz. 697 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 
2016, poz. 162 z późn. zm.),art.53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, 
poz. 1870 z późn. zm.),  art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.), art. 10 ust. 13 ustawy z dnia ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), art. 9 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016, poz. 785 z późn. zm.)

§ 1. Upoważniam Panią Edytę Truszczyńską – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku oraz na 
wniosek kierownika MOPS Panią Urszulę Sulima do:

1) Wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach  z zakresu pomocy społecznej należących do 
właściwości gminy.

2) Prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

3) Podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania w tych sprawach 
decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 
dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, w razie powstania  zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

4) Prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

5) Prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

6) Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

7) Podpisywania sprawozdań rzeczowo – finansowych oraz weryfikacji potrzeb na środki z przeznaczeniem na realizację 
zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

8) Prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach.

9) Załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej.

10) Prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

11) Realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w tym wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2. Upoważnienie jest ważne do odwołania. Wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 300/08 Burmistrza Olecka z dnia 9 września 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 
pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządzenie Nr ORN.126.2012 Burmistrza Olecka z dnia 12 listopada 
2012 r. zmieniające w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Wacław Olszewski
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