
ZARZĄDZENIE NR 166/2022 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 21 września 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, a także do wydawania 
w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem decyzji administracyjnych) oraz do przekazywania 

informacji o przyznaniu tego dodatku 

Na podstawie art. 25 ust. 2 w związku z art. 24 ust. 15, ust. 22 i ust. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1967) oraz wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 21 września 
2022 r . 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Upoważniam Panią Agnieszkę Kuryś pracownika Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do 
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej "dodatkiem dla gospodarstw domowych”, w tym do 
dokonywania weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz do przeprowadzania 
wywiadu środowiskowego, o których mowa odpowiednio w art. 24 ust. 20 – 22 ustawy z dnia 15 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem wydawania decyzji 
administracyjnych) oraz do przekazywania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych. 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w §1, obejmuje także upoważnienie do poświadczania za zgodność 
odpisów dokumentów - przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawach 
dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych - z oryginałem lub z przedłożonym dokumentem, 
a także do dokonywania w tych sprawach wezwań. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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