
Zarządzenie Nr 90/2020 

Wójta Gminy Nowa Karczma 

z dnia 12 października 2020 r. 

  

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń 

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Na podstawie art. 411 ust. 10 h i ust. 10 r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1565) zarządzam, co następuje: 

  

  

§ 1. 1.   Udzielam Pani Annie Klonowskiej, zatrudnionej w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Nowej Karczmie na stanowisku Kierownika, upoważnienia do prowadzenia postępowań 

oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza 

złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia. 

2.   Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie udzielam 

upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownikowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowej Karczmie – Panu Tomaszowi Jaśkowiak, starszemu inspektorowi ds. 

świadczeń rodzinnych – w brzmieniu załącznika nr 2. 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                Wójt Gminy 

                                                                                 Andrzej Pollak 

 

 



                                                                                                                                Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 90/2020 

Wójta Gminy Nowa Karczma 

z dnia 12 października 2020 r. 

  

  

  

UPOWAŻNIENIE RAG.0052.7.2020.MP 

  

Działając na podstawie art. 411 ust. 10 h i ust. 10 r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1565) 

  

upoważniam 

  

Panią Annę Klonowską, zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie 

na stanowisku Kierownika, do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń 

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej 

Karczmie, z możliwością jego cofnięcia w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej. 

Upoważnienie niniejsze nie może być przenoszone na inne osoby. 

  

  

  

Nowa Karczma, dnia 12 października 2020 r. 

  

  

  

  

  



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 90/2020 

Wójta Gminy Nowa Karczma 

z dnia 12 października 2020 r. 

. 

  

   

UPOWAŻNIENIE RAG.0052.8.2020.MP 

  

Działając na podstawie art. 411 ust. 10 h i ust. 10 r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1565) 

  

  

upoważniam 

  

Pana Tomasza Jaśkowiak, zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie 

na stanowisku starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań 

oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza 

złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej 

Karczmie, z możliwością jego cofnięcia w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej. 

Upoważnienie niniejsze nie może być przenoszone na inne osoby. 

  

  

  

Nowa Karczma, dnia 12 października 2020 r. 

  

  


