
ZARZĄDZENIE NR 52.2020
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania rozstrzygnięć, 
z wyłączeniem decyzji, oraz do przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego 

prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach jednorazowych  
świadczeń  „Za życiem”, prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji, 

w sprawie świadczeń "Dobry start"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 
2019 poz. 2407 z późn. zm.), 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.) w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.); § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry 
start" (DZ. U. z 2018 r., poz 1061)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju upoważniam 
pracownika Ośrodka Panią Annę Skwarę do wykonywania zadań zleconych Ośrodkowi z zakresu 
następujących ustaw:

1. prowadzenia postępowania oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji, oraz do 
przekazywania informacji, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci;

2. prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, 
o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

3. prowadzenie postępowania oraz wydawania rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji, oraz do 
przekazywania informacji w sprawach świadczenia ,,Dobry start".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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