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ZARZADZENIE NR 124/2016
BURn¢ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEG O

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

uchylajace      zarzadzenia      w      sprawach:      upowaZnienia      do      lvydawania      decyzji
administracyjnych w indywidualnycll sprawach z zakresu pomocy spolecznej naleZqcych do
wlaSciwoSci gminy Drawsko Pomorskie, prowadzenia postepowafi w sprawach Swiadczeh z
funduszu  alimentacyjnego  a  talrie  do  wydawania  w  tych  sprawach  decyzji,  prowadzenia
postepowah  w  sprawie  twiadczeh  rodzinnych  a  takZe  do  lvydawania  w  tych  sI)raWaCh
decyzji, prowadzenia postepowari w sprawie ustalenia i lvyplaty zasilk6w dla opiekun6w a
tak2e do lvydawania w tych sprawach decyzji oraz upowaZnienia do lvydawania decyzji w
sprawach  dodatku   mieszkaniowego  oraz  upowaZnienia  do   prowadzenia  postepowah  w
sprawach twiadczenia `vychowawczego, a takZe lvydawania deeyzji w tych sprawach.

Na podstawie art.  110 ust.  8  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej  (Dz.U.  z
2016 I. poz. 930), art.  12 ust. 2 usta\vy z dnia 7 wrze5nia 2007 I. o pomocy osobom uprawnionym
do aliment6w (Dz. U. z 2016 I. poz.  169, poz.  195), art. 20 ust. 3 usta\vy z dnia 28 [istopada 2003
r.  o  5wiadczeniach rodzinnych  (Dz.  U.  z 2015  r.  poz.  114, poz.  693, poz.  |217, poz.  l238, poz.
1240, poz.  1302), w zw.  z art.  10 use.  1  usta\vy z dhia 4 kwietnia 2014 I.  o ustaleniu i \vyplacie
zasilk6w dla opiekun6w @z. U. z 2016 r. poz.  162), art. 7 ust.  1a usta\vy z dnia 21  czerwca 2001
I.  o  dodatkach  mieszkaniolvych  a)z.  U.  z 2013  r.  poz.  966, poz.  984, poz.  693,  z 2016 r. poz.
195), art.  10 ust. 2 usta\vy z dnia  1 1  lutego 2016 I.  o pomocy pafistwa w \vychowywaniu dzieci

a)z.  U.  z  2016  I.  poz.  195),  na  wniosek  Kierownika Miejsko  -  Gminnego  O5rodka  Pomocy
Spolecznej w Drawsku Pomorskim zarzadza si?, co nastepuje:

§1. Uchyla sic nastepujape zarzqdzenia Burmistrza Drawska Pomorskiego:
1)   Nr  203/2015  z  dnia  1  grudnia 2015  r.  w  sprawie  upowaznienia  do  wydawania  decyzji

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spolecznej nalezapych
do   wlaSciwo5ci   gminy   Drawsko   Pomorskie,   prowadzenia   postepowali   w   sprawach
Swiadczeh z funduszu alimentacyjnego a takZe do \vydawania w tych sprawach decyzji,
prowadzenia postgpowali W SPraWie Swiadczeh rodzinnych a takZe do wydawania w tych
sprawach decyzji, prowadzenia postgpowah w sprawie ustalenia i \vyplaty zasitk6w dla
opiekun6w a takes do \vydawania w tych sprawach decyzji oraz do \vydawania decyzji w
sprawach dodatku mieszkaniowego ;

2)   Nr   82/2016   z   dnia      10   czerwca   2016r.   w   sprawie   upowaZnienia   do   prowadzenia
postepowari  w  sprawach  fwiadczenia  wychowawczego,  a  tak2e  lvydawania  decyzji  w
tych sprawach.

§2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 5 wrzefnia 2016 I.


