
UCHWAŁA Nr 409/XXXI/2009
RADY Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie upowaŜnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

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. zm/ 

Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:

§ 1

UpowaŜnia  się  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lubaczowie  do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy z
dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192 poz. 1378
z późn.zm) w postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  kierownikowi  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w
Lubaczowie.

        § 4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady
Miejskiej w Lubaczowie.

§ 5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 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 świadczeń  z  funduszu alimentacyjnego,  a
takŜe do wydawania w tych sprawach decyzji.

Osoba  uprawniona,  która  z  róŜnych  przyczyn  nie  otrzyma  świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego lub w ogóle nie złoŜy wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,  moŜe  złoŜyć  oddzielny  wniosek  o  podjęcie  działań  wobec  dłuŜnika
alimentacyjnego.

Delegacja  ustawowa  uprawnia  organ  właściwy  wierzyciela  (burmistrza)  do  udzielenia
upowaŜnienia  do  przyznania  świadczeń  alimentacyjnych,  natomiast  powyŜsze  nie  obejmuję
uprawnienia do udzielenia upowaŜnienia innym osobom do prowadzenia postępowania wobec
dłuŜników alimentacyjnych.

Stosownie do art. 39 ust. 3 o samorządzie gminnym rada gminy moŜe upowaŜnić kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.  Prowadzenie  postępowań  wobec  dłuŜników  alimentacyjnych  wchodzi  w  zakres
indywidualny spraw z zakresu administracji publicznej. 
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