
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie powierzenia czasowo pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czernikowie i udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego

działania

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5, art. 33 ust. 5 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządza się, co 
następuje

§ 1. 1 Powierzam pani Wandzie Frass czasowo pełnienie obowiązków Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie i udzielam pełnomocnictwa 
w zakresie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Powołana osoba będzie pełniła obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czernikowie za wynagrodzeniem, które zostanie określone odrębnym 
dokumentem.
3. Osoba pełniąca obowiązki kierownika posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie do 
wykonywania powierzonych jej obowiązków.
4. Powierzenie obowiązków następuje za zgodą pracownika od dnia 16.08.2022 r. do chwili 
zatrudnienia kierownika GOPS.
5. W sprawach przekazanych niniejszym pełnomocnictwem podpisuje się dokumenty 
z zamieszczeniem klauzuli „Z upoważnienia Wójta Gminy Czernikowo”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czernikowie wykonującemu zadania z zakresu kadr i płac.

§ 3. Tracą moc:
1. Upoważnienie Wójta Gminy Czernikowo Nr 3/2022 z dnia 14.03.2022 r. do prowadzenia 
postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego 
Obywatelom Ukrainy oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;
2. Upoważnienie Wójta Gminy Czernikowo Nr 14/2019 z dnia 29.07.2019 r. do wydawania 
decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy -  
podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.
3. Zarządzenie Nr 20A/2022 Wójta Gminy Czernikowo w sprawie udzielenia upoważnienia 
do prowadzenia postępowań w sprawach związanych ze świadczeniami pieniężnymi z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na 
terytorium Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia - w zakresie § 
1 pkt 2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik
do Zarządzenia nr 66/2022 
Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zakres udzielonego pełnomocnictwa obejmuje:

1. kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernikowie i 
reprezentowanie go na zewnątrz;

2. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Czernikowo w zakresie działalności 
kierowanej jednostki;

3. wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy i 
przepisami szczególnymi dotyczącymi kierowanej jednostki organizacyjnej,

4. kierowanie jednostką w zakresie doboru i szkolenia kadr oraz prowadzenia spraw z 
tym związanych;

5. dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi w planie finansowym kierowanej 
jednostki organizacyjnej i planowania tych środków zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

6. zawieranie umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań kierowanej 
jednostki organizacyjnej i podejmowania zobowiązań finansowych do wysokości 
kwot nie przekraczających zapisów ujętych w planie finansowym danego roku 
budżetowego, z godnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych;

7. zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy Czernikowo w ramach planu finansowego 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie;

8. zarządzanie mieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie z 
zachowaniem szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z 
przeznaczeniem tego mienia i zapewnienia jego ochrony;

9. reprezentowanie Gminy Czernikowo przed sądami, organami administracji publicznej, 
organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, 
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czernikowie;

10. udzielanie dalszych upoważnień pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czernikowie, radcom prawnym i adwokatom, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej;

11. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na 
podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);

12. prowadzenie postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego 
przysługującego Obywatelom Ukrainy oraz wydawanie w tych sprawach decyzji 
administracyjnych zgodnie z art. 31 ust. 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 ze zm.);

13. rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium Ukrainy zgodnie z art. 13 ust. 1 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 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie 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. 1336) oraz weryfikacji warunków 
zakwaterowania i wyżywienia;

14. prowadzenie postępowań w sprawie dodatku osłonowego na podstawie art. 2 ustawy z 
dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.) oraz 
w związku z art. 411 ust. lOr ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), a także do wydawanie w tych 
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywanie informacji, o której mowa 
w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1 ze zm.);

15. prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów na podstawie art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) oraz wydawania 
w tych sprawach decyzji administracyjnych - podczas nieobecności pracownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie upoważnionego do 
prowadzenia postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w 
tych sprawach decyzji administracyjnych na mocy Upoważnienia nr 1/2014 z dnia 
15.05.2014 r.;

16. prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 615 ze zm.) oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych - 
podczas nieobecności pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czernikowie upoważnionego do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 
rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych na mocy 
Upoważnienia nr 2/2012 z dnia 02.01.2012 r.;

17. prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w 
tych sprawach decyzji na podstawie art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze 
zm.);

18. prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy.z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 197/3 ze 
zm.), w tym wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego ospbon



fizycznym , które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”;

19. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z 
zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz 
Uchwały Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w 
sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czernikowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych 
z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo;

20. podejmowanie innych czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej.

Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czernikowie lub do jego wcześniejszego odwołania. Do czynności 
przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest każdorazowo zgoda Wójta.



ZARZĄDZENIE NR .../2022 Projekt
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie powierzenia czasowo pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka 
1 omocy Społecznej w Czernikowie i udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego

działania

1990 r Nn P°dStaWHe art 30 USt2 pkt 5’ art- 33 ust- 5 oraz art- 47 ust- 1 ustawy z dnia 8 marca 
następuj ° Sam°rZądZle gminnyra W- Dz' U' z 2022 r- P<>z. 559 ze zm.) zarządza się, co

r w  h  * Powi, f zam Pani Wandzie Frass czasowo pełnienie obowiązków Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie i udzielam pełnomocnictwa 
w zakresie okieslonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
X Powołana osoba będzie pełniła obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
dokumentemW Czem‘k°Wle Za wynagrodzeniem, które zostanie określone odrębnym

3. Osoba pełniąca obowiązki kierownika posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie do 
wykonywania powierzonych jej obowiązków.
4. Powierzenie obowiązków następuje za zgodą pracownika od dnia 16.08.2022 r. do chwili 
zatrudnienia kierownika GOPS.
5. W sprawach przekazanych niniejszym pełnomocnictwem podpisuje się dokumenty 
Z zamieszczeniem klauzuli „Z upoważnienia Wójta Gminy Czernikowo”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czernikowie wykonującemu zadania z zakresu kadr i płac.

§ 3. Tracą moc:
1. Upoważnienie Wójta Gminy Czernikowo Nr 3/2022 z dnia 14.03.2022 r. do prowadzenia 
postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego 
Obywatelom Ukrainy oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;
. Upoważnienie Wójta Gminy Czernikowo Nr 14/2019 z dnia 29.07.2019 r. do wydawania 

decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy -  
podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

. arządzenie Nr 20A/2022 Wójta Gminy Czernikowo w sprawie udzielenia upoważnienia 
do prowadzenia postępowań w sprawach związanych ze świadczeniami pieniężnymi z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na 
erytonum RzeMypospohtej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na

ytorium Ukiamy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia - w zakresie 
§ 1 pkt 2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik
do Zarządzenia nr /2022 

Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zakres udzielonego pełnomocnictwa obejmuje:

1. kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernikowie i 
reprezentowanie go na zewnątrz;

2. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Czernikowo w zakresie działalności 
kierowanej jednostki;

3. wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy i 
przepisami szczególnymi dotyczącymi kierowanej jednostki organizacyjnej,

4. kierowanie jednostką w zakresie doboru i szkolenia kadr oraz prowadzenia spraw z 
tym związanych;

5. dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi w planie finansowym kierowanej 
jednostki organizacyjnej i planowania tych środków zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

6. zawieranie umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań kierowanej 
jednostki organizacyjnej i podejmowania zobowiązań finansowych do wysokości 
kwot nie przekraczających zapisów ujętych w planie finansowym danego roku 
budżetowego, z godnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych;

7. zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy Czernikowo w ramach planu finansowego 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie;

8. zarządzanie mieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie z 
zachowaniem szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z 
przeznaczeniem tego mienia i zapewnienia jego ochrony;

9. reprezentowanie Gminy Czernikowo przed sądami, organami administracji publicznej,
organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych,
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czernikowie;

10. udzielanie dalszych upoważnień pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czernikowie, radcom prawnym i adwokatom, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej;

11. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na 
podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);

12. prowadzenie postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego 
przysługującego Obywatelom Ukrainy oraz wydawanie w tych sprawach decyzji 
administracyjnych zgodnie z art. 31 ust. 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 ze zm.);

13. rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium Ukrainy zgodnie z art. 13 ust. 1 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 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie 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.1336) oraz weryfikacji warunków 
zakwaterowania i wyżywienia;

14. prowadzenie postępowań w sprawie dodatku osłonowego na podstawie art. 2 ustawy z 
dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.) oraz 
w związku z art. 411 ust. lOr ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), a także do wydawanie w tych 
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywanie informacji, o której mowa 
w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1 ze zm.);

15. prowadzenie postępowali w sprawie zasiłków dla opiekunów na podstawie art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) oraz wydawania 
w tych sprawach decyzji administracyjnych - podczas nieobecności pracownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie upoważnionego do 
prowadzenia postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w 
tych sprawach decyzji administracyjnych na mocy Upoważnienia nr 1/2014 z dnia 
15.05.2014 r.;

16. prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 615 ze zm.) oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych - 
podczas nieobecności pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czernikowie upoważnionego do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 
rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych na mocy 
Upoważnienia nr 2/2012 z dnia 02.01.2012 r.;

17. prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w 
tych sprawach decyzji na podstawie art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze 
zm.);

18. prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze 
zm.), w tym wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobom



fizycznym , które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z 
Narodowego Funduszu Ochrony środowiska lub z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”;

19. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z 
zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz 
Uchwały Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w 
sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czernikowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych 
z zakresu sw.adczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo;

20. podejmowanie innych czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, chyba że 
pizepisy szczególne stanowią inaczej.

Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia fiinkcji p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czernikowie lub do jego wcześniejszego odwołania. Do czynności 
przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest każdorazowo zgoda Wójta


