
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 
Burmistrza Karlina 

z dnia 17 marca 2022r. 
 
 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Karlinie do prowadzenia postępowań w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego z 
tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy   
 
 

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.); art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                    
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268  z późn. zm.) w związku                         
z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) zarządzam, co następuje:  

 
§ 1. Upoważniam Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie,                                  
Panią Katarzynę Oryszewską do: 
1. przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa                            

w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku                             
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzeniu Rady Ministrów                                 
w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 
przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty  (Dz.U. z 2022 poz. 605)                              
i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.                    
w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i 
wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 608);  

2. dokonywania wypłaty świadczenia pieniężnego osobom, o których mowa w art. 13 ust. 1 
ww. ustawy, na podstawie złożonych wniosków;   

3. wydawania upoważnień pracownikom Ośrodka do dokonywania weryfikacji warunków 
zakwaterowania, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 
świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 605); 

4. poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów niezbędnych do 
prowadzenia postępowań wskazanych w ustępach poprzedzających.  

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
§ 3. Zarządzenie traci moc z momentem odwołania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z pełnionej funkcji.  
 


