
 

UCHWAŁA NR VII/40/2011 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 12 maja 2011r.  

 

 

uchylająca  uchwałę Nr XXIV/142/2009 rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 

2009 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników 

alimentacyjnych 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym( Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm. ) w związku z art. 8a, art. 8b, art.8c ustawy 

z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, 

poz.7 ze zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchyla się uchwałę nr XXIV/143/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

        Przewodniczący  

           Rady Miejskiej w Stawiszynie 

        Andrzej Rachwał 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 
 Uchwałą nr XXIV/ 143 / 2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych upoważniono 

Kierownika  MGOPS do prowadzenia w/w spraw. 

 Od 14 czerwca 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz.U. Nr 81, poz.530 ). 

Ustawa ta znowelizowała ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów ( Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm. ) dodając po art. 8 art. 8a – 8c. 

 W świetle aktualnego stanu prawnego ( art.8b ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów )  Burmistrz gminy jest obecnie organem uprawnionym do 

upoważnienia swojego zastępcy, pracownika urzędu, kierownika ośrodka pomocy społecznej 

lub innej jednostki organizacyjnej, a także innej osoby na wniosek kierownika ośrodka 

pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec 

dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach 

decyzji. 

  

 Biorąc pod uwagę powyższe niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną 

 i uzasadnioną 

 

 

 

       Burmistrz Stawiszyna  

           Robert Jarzębski 


