ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.11.2018
BURMISTRZA RZEPINA
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie do prowadzenia w imieniu
Burmistrza Rzepina jako organu właściwego wierzyciela postępowań w sprawie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz do przekazywania informacji do biura informacji gospodarczej
Na podstawie art. 2 pkt 10, art. 8a i 8c oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 489 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie Pana Sławomira Karatysza do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji wobec organów administracji samorządowej lub organów administracji rządowej, a także
wszelkich innych instytucji i podmiotów prawnych, w tym w szczególności do:
- organów egzekucyjnych prowadzących egzekucję zasądzonych od dłużników alimentów, w celu uzyskania
informacji mających wpływ na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych lub udzielania tym
organom informacji istotnych dla skuteczności egzekucji, głównie informacji wynikających z wywiadu
alimentacyjnego a także oświadczenia majątkowego dla dłużnika alimentacyjnego;
- organów ścigania w sprawie kierowania wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo
określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
- właściwego kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o sytuacji rodzinnej, dochodowej
i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz o jego stanie zdrowia i przyczynach niełożenia na utrzymanie osoby
uprawnionej - na podstawie posiadanego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
- sądów powszechnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
w tym do przekazywania sądowi informacji o bezczynności i przejawach opieszałości komornika prowadzącego
postępowanie egzekucyjne;
- sądów powszechnych z powództwami alimentacyjnymi wytaczanymi na rzecz osób uprawnionych.
2. przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej, informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w razie powstania zaległości za okres dłuższy
niż 6 miesięcy, występując w tym zakresie w moim imieniu jako organ właściwy wierzyciela.
§ 2. Do czynności wskazanych w § 1 i § 2 należy posługiwać się pieczęcią o treści: "Z up. Burmistrza
Sławomir Karatysz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie„.
§ 3. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia lub rozwiązania stosunku pracy.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 31 Burmistrza Rzepina z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie do prowadzenia w imieniu Burmistrza Rzepina jako organu
właściwego wierzyciela postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do przekazywania
informacji do biura informacji gospodarczej.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
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