
ZARZĄDZENIE Nr 119/07
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 29 grudnia 2007 roku

w  sprawie  upoważnienia  innej  osoby  niż  Kierownik  GOPS  w  Rymanowie  do 
wydawania  decyzji  administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  z 
zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust 8 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi 
zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na  wniosek  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rymanowie 
upoważniam  Panią  Marię  Prorok –  zatrudnioną  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy 
Społecznej w Rymanowie na stanowisku starszego pracownika socjalnego do wydawania 
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
należących  do  właściwości  gminy  w  okresach  nieobecności  w  pracy  Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dłuższych niż trzy dni.

§ 2

Upoważnienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.



ZARZĄDZENIE Nr 120/07
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 29 grudnia 2007 roku

w  sprawie  upoważnienia  innej  osoby  niż  Kierownik  GOPS  w  Rymanowie  do 
wydawania  decyzji  administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  z 
zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust 3 ustawy z dnia 28 
listopada  2003r.  o  świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  z  2006r.  Nr  139  poz.  992  z 
późniejszymi zmianami), oraz art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz 732 z 
późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1
Na  wniosek  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rymanowie 
upoważniam  Pana  Mirosława  Wais  –  zatrudnionego  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy 
Społecznej  w  Rymanowie  na  stanowisku  starszego  specjalisty  do  spraw  świadczeń 
rodzinnych do:
1. prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z 

zakresu świadczeń rodzinnych 
2. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania 

w sprawach  zaliczek,  a  także  do wydawania  decyzji  administracyjnych w tych 
sprawach 

należących  do  właściwości  Burmistrza  gminy  w  okresach  nieobecności  w  pracy 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dłuższych niż trzy dni.

§ 2

Upoważnienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.


