
Zarządzenie Nr 97/2010 
Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  

z dnia 05 października 2010 roku 
 
 

 
 

w sprawie:  upowaŜnienia Kierownika  Miejskiego- Gminnego  Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Gryfowie Śląskim do podejmowania działań wobec dłuŜników 
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji                    
 
Na podstawie:  art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 2 pkt 9, pkt 10, oraz art. 12 
ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami) 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 
UpowaŜniam Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej             
w Gryfowie Śląskim do podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych 
określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zmianami), w tym do wydawania w tych 
sprawach decyzji administracyjnych.  
 

§ 2 
 
UpowaŜnienie, o którym mowa w § 1 udziela się do odwołania.   
 

§ 3 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski  
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 
          Zgodnie z  ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami) przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłuŜników alimentacyjnych jest zadaniem 
zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Stosownie do art. 2 pkt. 9, pkt. 10 organem  
właściwym dłuŜnika i wierzyciela  jest  wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania dłuŜnika alimentacyjnego.  
           Na podstawie art. 12 pkt 1 w/w ustawy postępowania w sprawie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela. Na podstawie art. 12 pkt 2 w/w ustawy organ 
właściwy wierzyciela moŜe upowaŜnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo 
kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a takŜe inną osobę na 
wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia 
postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, a takŜe do wydawania w tych sprawach decyzji.  
 


