Podpisany przez:
Agnieszka nieg
dnia 26 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR Z-63/2022
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnień Marcie Fertale pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu.
Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2022, poz. 559)
zarządzam:
§ 1. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, z dniem 26 maja 2022 r.
udzielam Pani Marcie Fertale, pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu upoważnień do
prowadzenia postępowań, rozstrzygnięć, wydawania decyzji administracyjnych, zawierania kontraktów
socjalnych i umów oraz przekazywania wszelkich informacji w sprawach:
1) indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w związku
z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze
zm.1));
2) jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa
(j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.2));
3) z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w związku z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.1)) w związku z art. 29 i 30
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium państwa (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.2));
4) z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji na podstawie art. 178 ust. 6 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
§ 2. Udzielone upoważnienia zostają udzielone do odwołania nie dłużej jednak niż do czasu pracy na
zajmowanym stanowisku.

Zastępca Burmistrza
mgr Agnieszka Śnieg

1) Zmiany
2) Zmiany

niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2021 r. Poz. 1981, 2270
niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2022 r. Poz. 830, 930.
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