
                                                 Zarządzenie Nr.W.0050.35.2022 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia  25 maja 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  sprawach 
związanych z przyznawaniem świadczeń pieniężnych oraz  zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559), art.  13  i art. 31ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w 
sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 
przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605), 
zarządzam co następuje: 

§ 1 

Upoważniam Panią Urszulę Pyć zatrudnioną na stanowisku p.o. kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach do: 

1) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczenia pieniężnego 

przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i  wyżywienia obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2) prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla 
obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a także 
do wydawania decyzji w tych sprawach. 

§ 2. 

Upoważnienie zostało udzielone na czas nieokreślony.  
 

§ 3 
 

Niniejsze upoważnienie wygasa z dniem ustania stosunku pracy, a ponadto może być w 
każdym czasie zmienione lub odwołanie. 

§ 4 

Tracą moc: 
1) zarządzenie NR.OR.0050.13.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 kwietnia 2022 roku w 

sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zębowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia 
pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 



2) zarządzenie NR.W.0050.25.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 r. w 
sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  sprawach 
związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i  wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                                                    Waldemar Czaja  
                                                                                                                Wójt Gminy Zębowice 
 
 
 
 
 
 


