
                                                                                                                                                

Uchwała Nr XXXIV/206/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
                    w Swarzędzu do podejmowania działań wobec dłużników
                    alimentacyjnych 

Na podstawie art.39 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r Nr.

142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.31 ust 1 ustawy z dnia 07  września 2007r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007r Nr.192 poz.1378 z późn. zmianami)  

Rada Miejska  w  Swarzędzu uchwala co następuje:

§1

Upoważnia  się  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Swarzędzu  do 

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z realizacji 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

§2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  i 

Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 



                                              U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIV/206/2008

Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

W związku z tym, że zakres upoważnienia wydanego Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w  Swarzędzu  na  podstawie  art.  12  ustawy  o  pomocy  osobom 

uprawnionym  do  alimentów,  odnosi  się  jedynie  do  przyznawania  świadczeń  z 

funduszu  alimentacyjnego  oraz  wydawania  w  tym  zakresie  decyzji 

administracyjnych, lecz pomija postępowanie  wobec dłużników  alimentacyjnych 

konieczne jest udzielenie upoważnienia w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej  

wydanego na podstawie ustawy  o samorządzie gminnym. Zgodnie z powołanym w 

Uchwale  przepisem  ustawy  do  załatwienia  indywidualnych  spraw   z  zakresu 

administracji publicznej Rada Gminy może upoważnić również organ wykonawczy 

jednostki pomocniczej  oraz organy jednostek samorządowych i innych podmiotów 

o których mowa w art. 9  ust. 1 ustawy.

Podejmowanie  działań wobec dłużników alimentacyjnych (a także przyznawanie i 

wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego)  jest zadaniem zleconym gminie z 

zakresu administracji rządowej w związku z powyższym przekazanie tego zadania do 

Ośrodka Pomocy Społecznej powinno być przedmiotem Uchwały Rady Miejskiej.


