
Zarządzenie Nr 58/2018 

Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  

z dnia 07 czerwca 2018 roku 

 

 

 

w sprawie:  upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika  Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach 

rządowego programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w 

tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start na 

wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

 

Na podstawie:  § 8 ust. 3 oraz § 10 ust. 6  rozporządzenia z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1061) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Upoważniam Pana Piotra Jaworskiego, pracownika wskazanego przez Kierownika Miejsko 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, do prowadzenia 

postępowań w sprawach rządowego programu "Dobry start", a także do wydawania w 

tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o 

przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty 

elektronicznej. 

 

§ 2. Upoważniam Panią Martę Wilas, pracownika wskazanego przez Kierownika Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, do prowadzenia 

postępowań w sprawach rządowego programu "Dobry start", a także do wydawania w 

tych sprawach rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 

dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

 

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udziela się do odwołania.   

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gryfowie Śląskim. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

 

          Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018r. poz. 

1061) postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy.  

Organ właściwy – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub 

otrzymującej świadczenie dobry start. 

Na podstawie § 8 pkt 3 w/w rozporządzenia organ właściwy może, w formie pisemnej, upoważnić 

swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub inną 

osobę z jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach rządowego 

programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji. 

Na podstawie § 10 pkt 6. w/w rozporządzenia organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację 

o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o 

ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.  

 

 


