
 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/19 

WÓJTA GMINY GNOJNO 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gnojnie i udzielenia upoważnień, pełnomocnictwa oraz wyznaczenia osoby uprawnionej 

do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 31, art. 33 ust. 5, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2017 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.), art. 8a, art. 8b i art. 12 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 554 ze 

zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 2134 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2092), art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 23 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), art. 10 ust. 1, art. 31 ust. 2, art. 178 i art. 187a 

ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 998 ze zm.) oraz art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za 

życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Z dniem 21 lutego 2019 r. powierzam Pani Renacie Bochnackiej, zatrudnionej w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojnie, pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gnojnie, w tym spraw związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki 

i wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze 

zm.). 

2. Pełnienie obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gnojnie. 

§ 2. Wyznaczam Panią Renatę Bochnacką do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

wobec pracowników GOPS w Gnojnie, stosownie do zapisu art. 3
1 
Kodeksu Pracy. 

§ 3.1. Upoważniam Panią Renatę Bochnacką do: 

1) podpisywania korespondencji i załatwiania spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu; 

2) wykonywania zadań, w szczególności podejmowania czynności, prowadzenia postępowań i wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości gminy określonych w ustawach: 

a) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

b) z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

c) z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

d) z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

e) z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

f) z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

g) z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

h) z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”; 

3) prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w 

tych sprawach rozstrzygnięć (w tym decyzji) oraz przekazywania informacji, o której mowa w §10 ust. 6 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061). 
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2. Zobowiązuję Panią Renatę Bochnacką do wykonywania wszelkich obowiązków Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie wynikających z obowiązujących przepisów i udzielonych 

upoważnień. 

§ 4.1. Z dniem 21 lutego 2019 r. udzielam pełnomocnictwa Pani Renacie Bochnackiej, pełniącej 

obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, w granicach zwykłego zarządu. 

W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do: 

1) zawierania umów i zlecania wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie i realizowania zadań ustawowych i statutowych; 

2) dokonywania zmian w planie finansowym zakładu zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy 

o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy; 

3) reprezentowania Gminy Gnojno w sprawach sądowych z zakresu realizowanych zadań ustawowych 

i statutowych z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gnojnie, adwokatowi lub radcy prawnemu; 

4) zgłaszania dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej. 

2. Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gnojnie. 

§ 5. Upoważnienie wynikające z niniejszego zarządzenia jest ważne do odwołania, nie dłużej jednak niż 

na czas pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

§ 6. Powierzenie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie następuje 

za zgodą pracownika. 

§ 7. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WÓJT 

Zbigniew Janik  
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