
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.93.2021
WÓJTA GMINY TURAWA 

                                                             
                                                              z dnia 27 września 2021 r.

 w sprawie udzielenia upoważnień dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Turawie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1372) w związku z art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz.
1876 z późn. zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U.
2020 poz. 111 z późn zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2020 poz.  1297), art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. zm), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11
lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. 2019 poz. 2407 z późn. zm.), art. 12
ust.2, art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 877 z późn. zm.)  w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 389), art. 10 ust. 13
ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1329)  w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.
U. 2020 poz.  111 z późn zm.), art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) , art. 7 ust. 1a
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.)  i
art. 9 ust 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z
późn. zm.), uchwałą Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy w Turawie z dnia 26 czerwca 2014r. i art 73a ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100
z późn.  zm.),  Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Poz. 2447), art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997 r.
Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), art.411 ust. 10r ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)  i art. 268a ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
Wójt Gminy Turawa zarządza, co następuje: 

§1
Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Turawie upoważniam Panią Barbarę
Sołtyk-Koordynatora Sekcji Pracy Socjalnej,Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych-Pracownika
Socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie do:

1) wydawania decyzji  administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
należących do właściwości Gminy;

2) do  prowadzenia  postępowań  w  sprawach  świadczeń  rodzinnych,  w  tym  do  wydawania  w  tych
sprawach decyzji administracyjnych;

3) do  prowadzenia  postępowań  w  sprawach  zasiłków  dla  opiekunów,  a  także  do  wydawania
w tych sprawach decyzji administracyjnych;

4) do prowadzenia  postępowań w sprawach z  zakresu wspierania  rodziny oraz  wydawania  w tych
sprawach decyzji administracyjnych;

5) do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych
sprawach  rozstrzygnięć,  w  tym  decyzji  administracyjnych  oraz  przekazywania  informacji
o przyznaniu świadczenia wychowawczego;

6) do  prowadzenia  postępowań  w  sprawach  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego   i  wydawania
w tych sprawach decyzji administracyjnych;

7) do  podejmowania  działań  wobec  dłużników  alimentacyjnych,  prowadzenia  postępowania
i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;



8) do  przekazywania  do  biura  informacji  o  zobowiązaniu  lub  zobowiązaniach  dłużnika
alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;

9) do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia, o którym mowa
w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem" (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1329) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń; 

10) do  załatwiania  spraw i  wydawania  decyzji  administracyjnych  dotyczących  potwierdzenia  prawa
do świadczeń opieki zdrowotnej;

11) prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących prawa
do  dodatku  mieszkaniowego  określonego  w  ustawie  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  dodatkach
mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.);

12) do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.)  w tym do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania
Karty Dużej Rodziny, wydania jej duplikatu oraz do wydawania decyzji administracyjnych;

13) czynności związanych z organizacją i realizacją prac społecznie użytecznych, sporządzania rocznego
planu  potrzeb  w  zakresie  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych,  składania  do  Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wniosku o refundację, podejmowania współpracy z sołtysami
Gminy  Turawa  oraz  organizacjami  lub  instytucjami  statutowo  zajmującymi  się  pomocą
charytatywną na rzecz społeczności lokalnej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
na terenie gminy Turawa, a także na zapewnieniu wypłaty świadczeń przysługującym bezrobotnym
wykonującym prace społecznie użyteczne organizowane na terenie gminy Turawa;

14) realizacji  programu  „Opolska  Karta  Rodziny  i  Seniora"  w  zakresie  przyjmowania  wniosków
o  wydanie  „Opolskiej  Karty  Rodziny  i  Seniora",przesyłania  wniosków  do  Urzędu
Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego  oraz  wydawania  i  przedłużania  terminu  ważności
„Opolskiej Karty Rodziny i Seniora";

15) prowadzenia  postępowania  i  wydawania  decyzji  administracyjnych  w  sprawach  dotyczących
przyznania  dodatku  energetycznego  określonego  w  ustawie  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo
Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

16) do  prowadzenia  postępowań  w  sprawach  wydania  zaświadczenia  o  wysokości  przeciętnego
miesięcznego  dochodu  przypadającego  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego  osoby
wnioskującej  o  przyznanie  dofinansowania  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu ,,Czyste Powietrze" w tym do wydawania w tych
sprawach zaświadczeń.

§ 2

Niniejsze upoważnienie obowiązują do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy osoby upoważnionej lub
do odwołania upoważnienia, które może nastąpić w każdym czasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Wójt Gminy Turawa

                   Dominik Pikos


