
 

UCHWAŁA NR XXXII/214/08 
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 31 pa ździernika 2008 r. 
 

w sprawie upowa Ŝnienia Kierownika O środka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim do 
załatwiania 

indywidualnych spraw w imieniu organu wła ściwego dłu Ŝnika alimentacyjnego, okre ślonych w 
przepisach 

ustawy z dnia 7 wrze śnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentó w 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 850). 

 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. UpowaŜnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim do 
załatwiania następujących spraw w imieniu organu właściwego dłuŜnika alimentacyjnego: 

1) przekazywania komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej  
egzekucji; 

2) zobowiązania dłuŜnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w 
przypadku braku moŜliwości zarejestrowania się jako bezrobotny; 

3) zwracania się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłuŜnika 
alimentacyjnego; 

4) w razie braku moŜliwości aktywizacji zawodowej, występowania z wnioskiem do starosty o 
skierowanie dłuŜnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na 
zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; 

5) w przypadku uniemoŜliwienia przez dłuŜnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego, odmowy złoŜenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, o 
których mowa w pkt 4, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, 
odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku moŜliwości 
zarejestrowania się jako bezrobotny, kierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 
dłuŜnikowi alimentacyjnemu; 

6) informowania organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłuŜnika 
alimentacyjnego oraz o ich efektach; 

7) przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i 
zawodowej dłuŜnika alimentacyjnego, a takŜe jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełoŜenia na 
utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbierania od niego oświadczenia majątkowego; 

8) informowania sądu o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłuŜnikowi alimentacyjnemu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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