ZARZĄDZENIE Nr 31/13
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie: upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz
upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Na podstawie art. 8a i 8b oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) i art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz.594) zarządzam,
co następuje:
§1
Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach Beatę Nowakowską
do:
1. Podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania
i wydawania w tych sprawach decyzji;
2. Przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu
lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.
28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz
do wystawiania tytułów wykonawczych w tych sprawach;
3. Prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także
do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
§2
Upoważniam pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach: Annę Paszkiewicz
do:
1. Podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania
i wydawania w tych sprawach decyzji;
2. Przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu
lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz do wystawiania tytułów wykonawczych w tych sprawach;
3. Prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także
do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
§3
Upoważniam pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach: Alicję Draheim do:
1. Podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
2. Przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
3. Prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§4
Tracą moc: Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 sierpnia 2008 oraz Upoważnienia
Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca 2010 r. Nr 17/10, 18/10, 19/10 i 20/10,
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

