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Zarządzenie Nr 141/2022 

Wójta Gminy Lichnowy 

Z dnia 3 listopada 2022 r. 

 

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lichnowy do prowadzenia postępowań 

w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych 

 

 Na podstawie art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.2000) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia  

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

( Dz.U. z 2022 r., poz.2236) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Upoważniam niżej wymienionych pracowników Urzędu Gminy Lichnowy do prowadzenia 

postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych, o którym mowa a ustawie z dnia 27.10.2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 

1) Panią Annę Stachowiak – Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu 

Gminy Lichnowy, 

2) Panią Dorotę Stępniak – podinspektora ds. gospodarki przestrzennej, ochrony 

środowiska i rolnictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego, 

3) Panią Iwonę Młodzińską – inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego, działalności 

gospodarczej, kultury i sportu  

4) Panią Annę Karkusiewicz – podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i 

administracyjnych. 

 

§ 2. 

Dodatkowo wyznaczam- Panią Annę Stachowiak Kierownika Referatu Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Gminy Lichnowy do pełnienia funkcji koordynatora gminy  

ds. dystrybucji węgla. 

 

§ 3. 

Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1) przygotowanie i koordynacja wszelkich działań związanych z dystrybucją węgla na 

terenie gminy Lichnowy, 
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2) współpraca z dedykowanym gminie koordynatorem podmiotu wprowadzającego do 

obrotu w rozumieniu cytowanej na wstępie ustawy, 

3) zbieranie danych od mieszkańców gminy w zakresie zapotrzebowania na węgiel, 

4) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków od mieszkańców przy współpracy z resztą 

upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Lichnowy, 

5) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do dystrybucji węgla, 

6) współpraca ze składem węgla działającym na podstawie umowy z gminą, 

7) raportowanie i sprawozdawczość oraz inne niezbędne zadania związane z dystrybucją 

węgla dla mieszkańców, 

8) udzielanie mieszkańcom informacji na temat dystrybucji węgla na terenie gminy.  

 

§ 4. 

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Lichnowy oraz jednostek organizacyjnych gminy 

do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia koordynatora w zakresie realizowania zadań. 

 

§ 5. 

Upoważnień wskazanych w niniejszym zarządzeniu udziela się na czas realizacji zapisów 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych ( Dz.U. z 2022 r., poz.2236),  z mocą obowiązującą od dnia 

 03.11.2022 r.  

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  


