
ZARZĄDZENIE NR 102/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do 
prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1219 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art.411 ust. 10g ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), w tym do 
wydawania w tych sprawach zaświadczeń Panią Magdalenę Badorę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach oraz na jej wniosek: 

1) Panią Martę Kwiatkowską starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych, 

2) Panią Jadwigę Kulej starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych, 

3) Panią Karinę Ścigała inspektora ds. świadczeń rodzinnych, 

4) Panią Anikę Stanior inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

5) Panią Aleksandrę Badurę podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

§ 2. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach upoważnia się do 
przyjmowania wniosków w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) Panią Anetę Kurek zatrudnioną na 
stanowisku pomocy administracyjnej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z

2020r. poz. 1219 z późn. zm.): osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania

z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa

domowego.

Zgodnie z art. 411 ust. 10h i 10r w/w. ustawy zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10g, wydaje wójt,

burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, o której

mowa w ust. 10g. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego

zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku

przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z

dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818)

- dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną

osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej

jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g, w

tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

Ponieważ w w/w. zakresie zaświadczenia będą wydawane przez pracowników GOPS koniecznym jest

wydanie im upoważnień w w/w. zakresie.
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