ZARZĄDZENIE Nr 17/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych
z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Na podstawie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1518 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada
2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r poz. 1860) zarządzam,
co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Aleksandrę Ślotała Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzywiniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

UZASADNIENIE
Do ZARZĄDZENIA Nr 17/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych
z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Z dniem 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz.1860). Wsparcie kobiet w
ciąży i rodzin obejmuje dostęp do 1) świadczeń z opieki zdrowotnej i 2) instrumentów
polityki na rzecz rodziny.
Wsparcie w zakresie dostępu do świadczeń obejmuje na podstawie art.4 ust.2 pkt.2
m.in. zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Do postępowań związanych z przyznaniem jednorazowego świadczenia stosuje się
m.in.przepis art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn.zm.), który w ust. 2 stanowi, że postępowanie w
sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy, którym jest wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o
świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Może on jednak na podstawie
ust.3 tegoż artykułu do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawie
świadczeń rodzinnych upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu
albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także
inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki
organizacyjnej gminy.
Zadania w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na
podstawie przepisów o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” realizował będzie w
Gminie Krzywiń Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, a zatem
udzielenie Pani Aleksandrze Ślotała Dyrektorowi tego Ośrodka upoważnienia do prowadzenia
postępowań i wydawania decyzji w tym zakresie jest celowe i w pełni uzasadnione.
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