
 
UCHWAŁA Nr  XXXIV/280/09 

RADY GMINY ZŁOTÓW 
z  dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Złotowie do podejmowania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych 
 

 
 
            Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,         
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,            
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r.          
Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje: 
 

 
 
§ 1.  1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                 

w Złotowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) należących do kompetencji Wójta Gminy 
Złotów, w szczególności do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 
 
            2. Upoważnienie określone w ust. 1 nie obejmuje spraw do załatwiania których, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
upoważnienia może udzielić Wójt Gminy Złotów. 
 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Złotów. 
 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XXXIV/280/09 RADY GMINY ZŁOTÓW 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Złotowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 
 

 
 

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym                     
do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) nakłada na organ właściwy dłużnika 
alimentacyjnego szereg obowiązków do podejmowania działań wobec tego dłużnika. 

 
Zgodnie z art. 4 ust. 3 tej ustawy organ właściwy dłużnika może upoważnić     

w formie pisemnej kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzenia 
wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zakres tego 
upoważnienia obejmuje jedynie część działań wobec dłużników alimentacyjnych. Natomiast 
całościowe przekazanie do ośrodka pomocy społecznej zadania polegającego na 
podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych powinno nastąpić w oparciu               
o uchwałę Rady Gminy, wydaną na podstawie 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.). 
 

  Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


