
ZARZĄDZENIE   NR   148/VIII/19 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 17 czerwca 2019  r. 

 

 

  w sprawie upoważnienia  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie                      

do wydawania decyzji administracyjnych  

i prowadzenia postępowań 

 

 

 

Na podstawie art. 10. ust. 2 w związku z art. 53 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.                       

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.),  art. 10 

ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”              

(Dz. U. z 2019 r., poz. 473), art. 8b oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r.                      

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670, z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Upoważnia się  Panią Zofię Sławentę – Birską  Dyrektora  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Namysłowie do:  

1) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz wydawania                   

w tych sprawach decyzji, 

2) prowadzenia postępowań wynikających z w/w ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, 

3) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań 

wobec nich oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, 

4) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz                   

do wydawania w tych sprawach decyzji. 

§ 2. Tracą moc: 

1) zarządzenie Nr 234/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 

upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie                      

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, 

2) zarządzenie Nr 390/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 

upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie                     

do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

oraz wydawania w tych sprawach decyzji, 

3) zarządzenie Nr 42/VIII/19  Burmistrza Namysłowa z dnia  3 stycznia 2019  r. w sprawie 

upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie                      

do prowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym                       

do alimentów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   
                                                                                                                                           BURMISTRZ 

 

                                                                                                                             /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 


