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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 08 listopada 2O22 roku

w sprawie upowainienia pracownik5w OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce - Leszczynach do przeprowadzania wywiad6w Srodowiskowych

w sprawach przyznania dodatku wqglowego, dodatku dla gospodarstw
domowych oraz dodatku elektrycznego

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z p62n. zm.);

- art.2 ust. 15 b w zutiqzkuzarl.3 ust.2 ustawy z dnia 05 sierpnia2O22r.
o dodatku wqg lowym (Dz.U . z 2022 r. poz. 1692 z p62n. zm.\;

- arl. 24 ust. 22 w zwiqzku z arl. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 wrzeinia 2022 t.
o szczeg6lnych rozwiqzaniach w zakresie niekt6rych 2r6del ciepla w zttiqzku
z sytuacjq na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z p62n. zm.);

- aft. 32 ust. 2 w zt'tiqzku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dzietnika 2O22 r.

o szczeg6lnych rozwiqzaniach slu2qcych ochronie odbiorc6w energii
elektrycznej w 2023 roku w zwiqzku z sytuacje na rynku energii elektrycznej
(Dz. U. po2.2127 z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Na wniosek Dyrektora Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce - Leszczynach
upowazniam poni2ej wymienionych pracownik6w O6rodka Pomocy Spolecznej
w Czeruvionce - Leszczynach do pzeprow adzania wywiad6w Srodowiskowych
w sprawach przyznania dodatku wgglowego, dodatku dla gospodarstw domowych
oraz dodatku elektrycznego,

1) Depa Hanna
2) Doma6ska Anna
3) Dzieszkowska -Cie6la Monika
4) Gajda Sabina
5) Golgbiowska Anna
6) Jamiolkowska Barbara
7 ) Kolodziepzyk Rozalia
8) Koniuszy-Marszalek Anna
9) Laskowska Anna
10)Malik lzabela
11)Migala Gabriela
12)Mijata Malgorzata
'l 3)Mizerska Aleksandra
14)Nocori Monika
15)Snopek Klaudia
16)Stefan Wioleta
17)Szwan Kalarzyna
18)Szymura Magdalena
19)Tokarz Natalia
20)Tomczyk Agnieszka
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Upowa2nienie nie mo2e byc pzenoszone na innq osobg.
Upowa2nienie mo2e byc w ka2dym czasie odwolane.
Upowa2nienie wygasa najp62niej z dniem rozwiqzania stosunku pracy
lqczqcego upowa2nionego z O6rodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce -
Leszczynach.

s3

Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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