
Zarządzenie nr 49/2018 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 09.07.2018 r. 

w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pornocy Społecznej 
w Drzewicy do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z rządowego 
programu "Dobry start" oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 
programu "Dobry start". 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U z 2018r., poz. 994 ze zm.),§ 8 ust. 3 pkt l Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018r. poz. 1061), ustanowionego uchwałą nr 80 Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry 
start" (M.P. poz. 514) zarządzam, co następuje: 

§ l. 
Upoważniam pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pornocy Społecznej 

w Drzewicy w zakresie określonym w załączniku nr l, nr 2 i nr 3. 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza stę Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pornocy Społecznej w Drzewicy. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
WDRZEWICY 

Załącznik nr l do Zarządzenia nr 49/2018 
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 09.07.2018 r. 

Drzewica, 09.07.2018r. 

UPOW AŻNIENIE 

Działając na podstawie§ 8 ust. 3 pkt l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
"Dobry start" (Dz.U. z 2018r. poz. 1061), ustanowionego uchwałą nr 80 Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustanowienia rządowego programu 
"Dobry start" (M.P. poz. 514) 

upoważniam Panią Małgorzatę Kwiecień pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pornocy Społecznej w Drzewicy do prowadzenia postępowań w sprawach 
o świadczenia "dobry start" oraz przekazywania informacji, o której mowa w § l O 
ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018r. poz. 1061). 

Upoważnienie jest ważne na okres realizacji rządowego programu "Dobry start" 
lub do pisemnego odwołania niniejszego upoważnienia. 

Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień. 

H llrRM~ RZ 
Gminy i Mi ~ -c ~~~ Dr ewicy 



BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
WDRZEWICY 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2018 
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 09.07.2018 r. 

Drzewica, 09.07.2018r. 

UPOW AŻNIENIE 

Działając na podstawie§ 8 ust. 3 pkt l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
20 18r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
"Dobry start" (Dz.U. z 2018r. poz. 1061), ustanowionego uchwałą nr 80 Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustanowienia rządowego programu 
"Dobry start" (M.P. poz. 514) 

upoważniam Panią Annę Białek pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pornocy 
Społecznej w Drzewicy do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia "dobry 
start" oraz przekazywania informacji, o której mowa w § l O ust. 6 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018r. poz. 1061). 

Upoważnienie jest ważne na okres realizacji rządowego programu "Dobry start" 
lub do pisemnego odwołania niniejszego upoważnienia. 

Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień. 



BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
WDRZEWICY 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 49/2018 
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 09.07.2018 r. 

Drzewica, 09.07.2018r. 

UPOW AŻNIENIE 

Działając na podstawie§ 8 ust. 3 pkt l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
20 18r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
"Dobry start" (Dz.U. z 2018r. poz. 1061), ustanowionego uchwałą nr 80 Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustanowienia rządowego programu 
"Dobry start" (M.P. poz. 514) 

upoważniam Panią Justynę Okurowską pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pornocy Społecznej w Drzewicy do prowadzenia postępowań w sprawach 
o świadczenia "dobry start" oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 
ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 20 18r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018r. poz. 1061). 

Upoważnienie jest ważne na okres realizacji rządowego programu "Dobry start" 
lub do pisemnego odwołania niniejszego upoważnienia. 

Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień. 


