
 

Zarządzenie nr 599/22 

Wójta Gminy Cmolas 

z dnia 21 września 2022 r. 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 581/22 Wójta Gminy Cmolas z dnia 17 sierpnia 2022r. 

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, ustalania 

prawa do tego dodatku  i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania 

informacji 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 12, ust. 15b i ust. 16  ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1692 z późn. zm.), oraz wniosku 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 

 W zarządzeniu Nr 581/22 Wójta Gminy z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań 

w sprawach dodatku węglowego, ustalania prawa do tego dodatku  i wydawania w tych 

sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji, zmienia się § 1, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

„§1. Upoważniam niżej wymienionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Cmolasie: 

1. Panią Bogusławę Grodecką zatrudnioną na stanowisku podinspektora,  

2. Panią Agnieszkę Mokrzycką zatrudnioną na stanowisku starszego referenta, 

do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), 

ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz 

przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 17 ustawy. Upoważnienie obejmuje 

także upoważnienie do dokonywania weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego, 

oraz upoważnienie do przeprowadzania wywiadu środowiskowego, o których mowa 

odpowiednio w art. 2 ust. 15-15b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. 

U. z 2022 r.  poz. 1692 z późn. zm.).” 

 

§2 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


