Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/163/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pyzdrach do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych.
Z dniem 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn.
zm.). Ustawa ta nałożyła na gminy nowe zadania polegające na udzielaniu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych.
Do realizacji zadań wynikających z ustawy uprawniony jest Burmistrz gminy,
bądź na podstawie jego upoważnienia pracownicy urzędu. W wyniku noweli ustawy
zadania te mogą być realizowane przez kierownika i pracowników ośrodka pomocy
społecznej.
W Gminie Pyzdry realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów odbywa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej.
Upoważnienia, których może na podstawie ustawy udzielić samodzielnie
Burmistrz nie obejmują całej sfery działań podejmowanych wobec dłużników
alimentacyjnych. Burmistrz może upoważnić pracowników tylko do
przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń o stanie
majątkowym.
Natomiast zadania polegające na podejmowaniu działań wobec dłużników
alimentacyjnych między innymi współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy,
Starostą, komornikiem, policją i innymi ośrodkami pomocy społecznej powinno
nastąpić w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.
Przekazanie do ośrodka pomocy społecznej (lub innej jednostki organizacyjnej
gminy) drugiego zadania przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników
alimentacyjnych (uregulowanego
w szczególności w obowiązujących od
1 października 2008 r. przepisach rozdziału 2 ww. ustawy), powinno nastąpić
w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej 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
z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej Rada Miejska może upoważnić również

organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek samorządowych
i innych podmiotów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych (a także przyznawanie
i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego) jest zadaniem zleconym gminie
z zakresu administracji rządowej, w związku z powyższym przekazanie tego zadania
do ośrodka pomocy społecznej, może być przedmiotem uchwały Rady Miejskiej.
W związku z tym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
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