
Zarządzenie Nr 68/2022 

Burmistrza Drawna 

z dnia 20 września 2022r. 

 

w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Drawnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla 

gospodarstw domowych 

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw                   

(Dz.U. z 2022r. poz. 1967) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Upoważniam Pana Grzegorza Zielińskiego Kierownika Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących 

wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w tym do wydawania decyzji o odmowie 

przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchyleniu oraz rozstrzygnięciu w sprawie 

nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych, a także do przekazywania 

informacji, o której mowa w art. 24 ust. 27 ustawy.  

§ 2. Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Drawnie upoważniam pracownika Ośrodka Panią Magdalenę Chełstowską – specjalistę 

pracy socjalnej, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla 

gospodarstw domowych, w tym do wydawania decyzji o odmowie przyznania dodatku dla 

gospodarstw domowych, uchyleniu oraz rozstrzygnięciu w sprawie nienależnie pobranego 

dodatku dla gospodarstw domowych, a także do przekazywania informacji, o której mowa w 

art. 24 ust. 27 ustawy.  

§ 3. Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Drawnie upoważniam pracownika Ośrodka Panią Aleksandrę Ciechanowicz – inspektora, do 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw 

domowych oraz do przekazywania informacji, o której mowa w art. 24 ust. 27 ustawy. 

§ 4. Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Drawnie upoważniam pracownika Ośrodka Panią Ewę Gindę – inspektora, do prowadzenia 

postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz do 

przekazywania informacji, o której mowa w art. 24 ust. 27 ustawy. 

§ 5. Upoważnienia udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia 

upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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