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Zarzqdzenie N 670 122
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka - Leszczyny

z dnia 08 listopada 2022 roku

w sprawie upowainienia pracownik6w Osrodka Pomocy Spdecznej
w Czerwionce - Leszczynach do prowadzenia postepowaf w sprawach

dotyczqcych uvyptaty dodatku elektrycznego

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 't 990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z2022r. poz.559 zpo2n.zrn.).

- art. 34 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 pa2dzierntka 2022 r. o szczeg6lnych
rozwiqzaniach sluzqcych ochronie odbiorc6w energii elektrycznelw 2023 roku
w zwiqzku z sytuacjq na rynku energii elektrycznq(Dz.U.22022 r. po2.2127
zp62n. zmianami),

zarzEdzam, co n astgpuje :

s1

Na wniosek Dyrektora OSrodka Pomocy Spolecznej w Czenuionce - Leszczynach
upowa2niam ponizej wymienionych pracownik6w OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czenruionce - Leszczynach do prowadzenia w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny postqpowah w sprawach dotyczqcych wyp.laty dodatku
elektrycznego, z wylqczeniem wydawania w tych sprawach rozstaygniqd w postaci
informacji lub decyzji administracyjnych zgodnie z ustawq z dnia zdniaT pazdzie'nika
2022 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach slu2qcych ochronie odbiorc6w energii
elektrycznej w 2023 roku w zwiqzku z sytuacjq na rynku energii elektrycznej,

'l ) t-ukasz Plaza
2\ Katazyna Langner- Labudda
3) Ewa Tic
4) Dominika Ceglarek
5) Dagmara Swieboda
6) Justyna Zaik
7) lrena Motyczka
8) Monika Gonsior
9) Jolanta Banasik
10)lwona Jantas
11)Dominika Boiczyk
12)Danuta Smolorz
13)Agnieszka Cinal
1 4)Anna Koniuszy -Marszalek
15)Tomasz Nedwed
16)Hanna Chyla
'17)llona Wolowiec
18)Wioletta Koperwas
19)Aneta Chojnacka
20)Michat Stoklosa
21)Lucyna Francik
22)Sylwia Bienek
23)Bogustawa Luks
24)Renata Bartnik
25)Joanna Szymafiska



1.

2.
3.

s2

Upowa2nienie nie mo2e by6 pzenoszone na innq osobg.
Upowa2nienie mo2e byc w kazdym czasie odwotane.
Upowa2nienie wygasa najpozniej z dniem roz,uiqzania stosunku pracy
lqczqcego upowaznionego z osrodkiem pomocy Spoiecznej w czennrionce I
Leszczynach.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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