
ZARZI\DZENIE NR 53/2019 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia llipca 2019roku 

w sprawie upowatnienia pracownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie do 
prowadzenia post?powan w sprawie swiadczenia wychowawczego 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzildzie gminnym (tekst jedno1ity: 
Dz.U. z 2019r., poz.S06) oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia Illutego 2016r 0 pomocy panstwa w 
wychowywaniu dzieci (tekstjednolity: Dz.U. z 2018r, poz.2134 z p6Zn. zm.) ,zarzildzam co 
nastypuje: 

§ 1 

Upowazniam na wniosek Kierownika GOPS w Baboszewie pracownika Paniil Anny Zdunowskil
starszego referenta do spraw swiadczen rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionego w 
Gminnym Osrodku Pomocy Spoiecznej w Baboszewie do prowadzenia postypowan w sprawach 
swiadczenia wychowawczego, a takZe do wydawania rozstrzygniyc, w tym decyzj i oraz 
przekazywania informacji, 0 kt6rych mowa w art.13a ust.2. 

§2 

Traci moc Zarzildzenie Nr 129/2018 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 03 grudnia 2018r w sprawie 
upowaznienia pracownika Gmilmego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Baboszewie do prowadzenia 
postypOWaIl w sprawach swiadczenia wychowawczego. 

§ 3 

Niniejsze upowaznienie obowiilzuje do rozwiilzania lub wygasniycia stosunku pracy osoby 
upowaznionej lub do odwoiania upowaznienia, kt6re moze nastilpic w kazdym czasie. 

§4 

Zarzildzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mrr Int. 

awlikowski 
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WNIOSEK 

Baboszewo, dnia 01.07.20 19r 

WOJT GMINY 
BABOSZEWO 

Na podstawie art. I 0 ust.2 w zwi'lzku z art.2 phIl ustawy z dnia II lutego 2016 
roku 0 pomocy panstwa w wyehowywaniu dzieei (t.j. Dz.U.z 2018 r , poz.2134 z p6zn.zm.) 
wnioskujy 0 udzielenie Pani Annie Zdunowskiej praeownikowi zatrudnione.mu w Gminnym 
Osrodku Pomoey Spoleeznej w BaboszeWie na stanowisku starszy referent do spraw swiadezen 
rodzinnyeh i funduszu alimentacyjnego upowaznienia do prowadzenia postypowan w sprawaeh 
swiadczenia wyehowawczego, a takZe do wydawania rozstrzygniy6, w tym decyzji oraz 
przekazywania informacji, 0 kt6rych mowa w art.13a ust.2. 
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11lgr ini. JanU3Z Pietru3zewsh 


