
Zarządzenie Nr RMiG.120.53.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łosicach do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których 

mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm. ), art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.), art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w związku z art. 23 ust 

2a i ust.4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, co następuje: 

§ 1.  

Upoważniam Pana Jarosława Pietruszewskiego - Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łosicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa  

w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym do 

wydawania w tych sprawach zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobom fizycznym, które 

zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". 

§ 2.  

Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem odwołania 

upoważnienia lub ustania stosunku pracy. 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łosicach. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice  

(-) Mariusz Kucewicz  


