
ZARZĄDZENIE Nr 90.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 09-12-2014 

 
 
 

w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawidowie do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji 
administracyjnych. 
 
Na podstawie art. 7 ust 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.), art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 164, poz. 1027 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.)  
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755 ze zm.) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1. Upoważniam Panią Annę Kozłowską – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawidowie do: 

1. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych  
i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 

2. Wydawania w moim imieniu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

3. Prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wydawania decyzji w tych sprawach.  

4. Prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych 
sprawach decyzji. 

5. Przyznawania Karty Dużej Rodziny. 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Zawidów. 
 
§ 3. Tracą moc: 

1. Zarządzenie nr 71/2008 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 2 września 2008 r.  
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawidowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

2. Zarządzenie nr 73/2008 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 2 września 2008 r.  
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawidowie do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

3. Zarządzenie nr 1.2013 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 8 stycznia  2013 r.  
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawidowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków 
mieszkaniowych. 

4. Zarządzenie nr 32.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 15 maja 2014 r.  
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  



w Zawidowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz 
wydawania decyzji. 

5. Zarządzenie nr 43.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 24 czerwca 2014 r.  
w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawidowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
         Burmistrz Miasta 
 
           Robert Łężny 
 
 
 
 


