
zarZ"dze~ie Dr 0050.8.2022 

Wojta rminy Siubice 


z dnia 18 stycznia 2022 roku 


w sprawie: udzielenia upowaznieoia ~o prowadzeoia post~powali oraz wydawaoia 
rozstrzygniftc w sprawach dodatku OSIOJ owego wynikaj:tcego z ustawy z dnia 17 grudnia 
2021 r. 0 dodatku oslonowym. 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 m rca 1990r. 0 samorz(Jdzie gminnym Oz.U . z 2020r, 713 
oraz na podstawie art. 411 ust. lOr ustawy z klnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska 
(Oz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) w nawi~aniu do art. 2 ust. 11, ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 
2021 r. 0 dodatku oslonowym (Oz. U. z 2022 d poz. 1) zarZ(Jdzam, co nastypuje: 

§1. 

Upowainiam Kierownika Gminnego Osro ka Pomocy Spolecznej w Slubicach Pan a Jacka 
Markowskiego do prowadzenia postypowan, takze wydawanie w tych sprawach rozstrzygniyc, w 
tym decyzji oraz przekazywanie informacji, n~ zasadach okreslonych wart. 2 ust. 12 ustawy z dnia 
17 grudnia 2021r. 0 dodatku oslonowym (Oz. 0. z 2022 r., poz. 1) 

§ 2. 

Na wniosek Kierownika Gminnego Osnjldka Pomocy Spo!ecznej w Slubicach udzielam 
upowaznienia do prowadzenia postypowan *" sprawie dodatku os!onowego w tym przekazywanie 
wnioskodawcom informacji, 0 przyznaniu d09atku oslonowego na zasadach okreslonych wart. 2 ust. 
12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 0 dodattu os!onowym (Oz. U. z 2022 r., poz. 1) pracownikom 
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Slur cach: 

I.Pani Malwina Kowalewska - podinspektor OPS w Slubicach. 

2. Pani Renata Janiszewska - specjalista pracy socjalnej GOPS w Slubicach 

3. Pani Agnieszka Kotowicz - specjalista prac Isocjalnej GOPS w Slubicach 

4. Pani Klaudia Baranowska - asystent rodzinx GOPS w Slubicach 
§3. 

N iniejsze upowainienie waine jest, az do odw?lania. Z chwil(J ustania stosunku pracy upowatnienie 

wygasa. Upowainienie niniejsze nie moze byc lprzenoszone na inn(J osoby. 

§4. 

Traci moc zarZ(Jdzenie nr 0050.4.22 W6jta Gminy Slubice z dnia 4 stycznia 2022 roku. 

§ 5. 

. hd· .. d· d· I. Zarz(Jdzellle wc 0 Zl W zycle z llIem po plsahla. 

http:0050.4.22

