
Uchwała Nr XVI/101/08 
Rady Gminy i Miasta  

z dnia 30 października 2008r 
 

w sprawie upoważnienia Kierownika M-GOPS do podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. 

 
 
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 
roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm) 

Rada Gminy i Miasta  
uchwala co następuje 

 
§ 1 

 
Upoważnia się Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy 
Kujawskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Uzasadnienie: 
 
 
 
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192 poz. 1378 z późn. zm) w art. 31 ust. 1 stanowi ,że przyznawanie i wypłata świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest 
zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa. 
Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie art. 39 
ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm) rada gminy może upoważnić organ jednostki organizacyjnej gminy. 
Działania wobec dłużników alimentacyjnych polegają min. na przeprowadzeniu wywiadu 
alimentacyjnego w celu ustalenia sytuacji rodzinnej dochodowej i zawodowej dłużnika, a 
także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, 
odbieraniu od niego oświadczenia majątkowego. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta
Zofia Warda 



wywiązuje się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika 
zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako osoba bezrobotnej lub poszukującej pracy, 
zwraca się do Starosty o podjecie dziana zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika 
alimentacyjnego , w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej organ występuje z 
wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych. W przypadku uchylania 
się lub utrudniania dokonania wyżej wymienionych czynności organ właściwy dłużnika 
składa wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 parag. 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997r – kodeks karny, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 
dłużnika alimentacyjnego. 
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