
     UCHWAŁA NR XXXIII/ 226/2009
                        RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 
do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów

Na  podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, 
poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i 
Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 
420), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje :

§ 1.Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do 
załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 
podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań przewidzianych w ustawie
z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. 
Nr 1, poz.7 z późn.zm.). 

§ 2.Traci moc uchwała nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 
25 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Książu Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 4.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/226 /2009 Rady Miejskiej  w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 
2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu 
Wlkp. do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów

Ustawa  z  dnia  07  września  2007  roku  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do 
alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z póżn.zm.) nakłada na Gminę dwa zadania:

1/ prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z funduszu 
    alimentacyjnego,
2/ prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Pierwsze  z  zadań  zostało  powierzone  do  realizacji  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w 
Książu Wlkp. w drodze upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu 
Wlkp. wydanego przez Burmistrza Książa Wlkp., zgodnie z art. 12 ust. 2 w/w ustawy.

Natomiast  drugie  zadanie  polegające  na  podejmowaniu  działań  wobec  dłużników 
alimentacyjnych leży w gestii rady gminy, zgodnie z treścią art.39 ust 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.).
Podejmowanie  działań  wobec  dłużnika alimentacyjnego  obejmuje  między innymi  takie 
czynności, jak:
1/ przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie oświadczenia majątkowego,
2/ aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego,
3/ wystąpienie do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych 
    lub prac organizowanych  w ramach robót publicznych,określonych  w przepisach o 
promocji   
    zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4/ składanie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 
    5 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
5/ składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
6/ wystąpienie z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 
   dłużnika alimentacyjnego,
7/ przekazywanie organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkich
    informacji  istotnych dla skuteczności egzekucji,
8/ informowanie organu właściwego wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych 
   działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego,
9/ wytaczanie powództwa na rzecz osób uprawnionych do alimentów, w sprawach o
    roszczenia alimentacyjne.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

                                                                                                         Burmistrz
                                                                                                /-/Teofil Marciniak


