
ZARZĄDZENIE Nr 2/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów 

z dnia 05 stycznia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pacanowie do prowadzenia postepowań́ w sprawie ustalenia prawa do dodatku 

osłonowego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach odmowy 

przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz 

rozstrzygania w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wynikających z 

ustawy o dodatku osłonowym  

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 2 ust. 11 i art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym (Dz. U. 2022 poz. 1) w zw. z art. 411 ust. 10j-10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) w związku z art. 
23 ust 12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), zarządzam co następuje:  

§ 1. Upoważniam Pana Edwarda Wojniaka - Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pacanowie do prowadzenia postepowań́ w sprawach, o których mowa w 

art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym do prowadzenia 

postepowań́ w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz do wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub 

zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygania w sprawie nienależnie pobranego dodatku 

osłonowego.  

§ 2. Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem jego odwołania 

lub ustania stosunku pracy.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pacanowie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów 

/-/ Wiesław Skop 


