Zarządzenie nr 583/14
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 09 czerwca 2014 r.
w sprawie

upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania

decyzji

administracyjnych

Na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U.
z 2013r. poz.182 ze zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych ( Dz. U. z 2013r. poz.1456 ze zm. ), art. 8b i 8c, oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7
września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze
zm.) , art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.( Dz. U. z
2013r. poz. 966 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567) w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013r. poz.1456 ze zm. ), zarządzam co
następuje:
§ 1. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie upoważniam panią
Magdalenę Będkowską do:
1)

wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

2)

prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania
w tych sprawach decyzji,

3)

podejmowania

działań

wobec

dłużników

alimentacyjnych,

prowadzenia

postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,
4)

przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, w razie powstania
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, wynikających z tytułów:
a) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie
uprawnionej na podstawie ustawy
alimentów,

o pomocy osobom uprawnionym do

b) należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie
uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a

5)

także do wydawania w tych sprawach decyzji,
6)

wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego,

7)

prowadzenia postępowań w sprawach ustalania i wypłaty zasiłku dla opiekunów, a
także do wydawania w tych sprawach decyzji.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Kościana nr 493/12 z dnia 19.11.2012 r. w

sprawie upoważnienie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kościanie
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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