
ZARZĄDZENIE  Nr  49/2022 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 08 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących 

wypłaty dodatku węglowego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach, zgodnie z ustawą  

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692). 

 

Na podstawie art. 30, art. 31 i art. 33 oraz art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia                                 

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Upoważniam Panią Danutę Kupaj - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Szczytnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 

oraz do wydawania decyzji w tych sprawach, zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692). 

 

2. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach, upoważniam 

Panią Dorotę Strumpf – Inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Szczytnikach, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku 

węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1692). 

 

3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach, upoważniam 

Panią Magdalenę Tułacz – Inspektora ds. funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach, do prowadzenia postępowań w sprawach 

dotyczących wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692). 

 

4. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach, upoważniam 

Panią Grażynę Zawadzką – Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Szczytnikach, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 

zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692). 

 

5. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach, upoważniam 

Panią Martę Kozłowską – Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Szczytnikach, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 

zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692). 

 

6. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach, upoważniam 

Panią Jadwigę Mierzwińską – Specjalistę pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Szczytnikach, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 

zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692). 

 

§ 2. 1. Upoważnienie zostaje wydane na czas nieokreślony i wygasa w dniu rozwiązania stosunku 

pracy z upoważnionym. 

  

2. Upoważnienie może być także odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny. 

  

3. Upoważnienie nie obejmuje prawa do udzielania dalszych upoważnień. 



§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Szczytnikach. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Rozdzielnik: 

1. Kierownik GOPS 

2. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Szczytniki 

3. A/a 

 

 

 

Wójt Gminy Szczytniki  
Marek Albrecht 

 
                                                                                                 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


