
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.284.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach  do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do relizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie dużej Rodziny 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 111 ze zm.), art. 8b, art. 8c, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019. poz. 2407 ze zm.),  art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.), § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1061) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Upoważnić p. Dorotę Machulik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do: 

1) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, 

2) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, 

3) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań oraz przekazywania do 
biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika, 

4) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

5) prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, 

6) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym do wydawania 
Karty Dużej Rodziny. 

§ 2. Upoważnienie może być w każdym czasie odwołane. 

§ 3. Upoważnienie wygasa najpóźniej z dniem zakończenia pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gorzycach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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