
ZARZĄDZENIE  NR 24/SOR/13 

BURMISTRZA  MIASTA CHEŁM śY 

               z dnia 18 marca 2013 r. 
 
w sprawie udzielenia upowaŜnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania 

decyzji administracyjnych dla Pani Marty Radusiewicz inspektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w ChełmŜy.  

 

Na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku                         

o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007   

r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, 

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654,          

z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, 

poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171 poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212 oraz z 2012 r. poz. 1255       

i poz.1548), art. 8b i art. 12 ust.  2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012 r. poz.1228 i poz. 1548 ), art. 178 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 

135  i poz. 154 ) oraz art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz.734,  z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, 

poz.1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406, z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 208, 

poz. 1535, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 951 ) 

zarządzam, co następuje :  

 
     § 1. Udzielam Pani Marcie Radusiewicz – inspektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w ChełmŜy upowaŜnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 

administracyjnych w moim imieniu w sprawach z zakresu: 

1) pomocy społecznej naleŜących do właściwości gminy – określonych w  ustawie  z  dnia     

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

2) świadczeń  rodzinnych  –  określonych  w  ustawie   z   dnia   28   listopada   2003   roku     

o świadczeniach rodzinnych; 
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3) podejmowania  działań  wobec  dłuŜników  alimentacyjnych  oraz  świadczeń   z   funduszu   

    alimentacyjnego  –  określonych  w   ustawie   z   dnia  7   września   2007  roku  o  pomocy  

    osobom uprawnionym do alimentów; 

4) wspierania  rodziny  -  określonych  w  ustawie  z  dnia  9  czerwca 2011 roku o wspieraniu  

    rodziny i  pieczy zastępczej; 

5) dodatków mieszkaniowych – określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach   

mieszkaniowych. 

 

 § 2.  Traci moc Zarządzenie Nr 30/SOR/12 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie udzielenia 

upowaŜnienia do prowadzenia postępowań  oraz wydawania decyzji administracyjnych dla 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy 

 

    § 3.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 

 

                  

          
         Burmistrz Miasta 
 
             (-) mgr Jerzy Czerwiński 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


