
Zarządzenie nr 521/22 

 Wójta Gminy  w Cmolasie  

z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczenia pieniężnego 

przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 r. poz. 583), art. 
268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 735 z póź. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego 

przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz 
warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 
654), na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Cmolasie 

zarządzam, co następuje : 

§ 1 

Upoważniam niżej wymienionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Cmolasie: 

1. Panią Mirosławę Łakomy zatrudnioną na stanowisku Starszego Pracownika Socjalnego,  
2. Panią Annę Czachor zatrudnioną na stanowisku Starszego Pracownika Socjalnego, 

do prowadzenia spraw dotyczących  świadczenia pieniężnego,  o którym mowa w art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), w zakresie rozpatrywania 
wniosków o świadczenie, wypłacania świadczeń, oraz spraw dotyczących weryfikacji warunków 
zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. 

§2 

1. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.  

2. Upoważnienie wygasa z dniem rozwiązania stosunku pracy lub zmiany stanowiska 
pracy osób wskazanych w § 1. 

§ 3 

Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw lub upoważnień. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Przyjmuję upoważnienie: 

data i podpis ………………………………………. 

 

Przyjmuję upoważnienie: 

data i podpis ………………………………………. 


