
Zarządzenie Nr 16120l l
Wójta Gmin1 Gnierr oszólr

z tlnia Ż6 maja 20l l r.

x' sprałvie udzielenia upoważnicnia Panu Bogdanorvi Przychodzeniowi _ Zastępcy Wójta
Gmin1' w Gniewoszowie _ Kierownikoll i Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej
rr Gnie'tl'oszowic do podejmorvania działań rvobec dłużników alimentacyjn}'ch określonych
rl' ustarr'ie z dnia 7 lvrześnia Ż007r. o pomocv osobom uprawnionym do alimentów,
ł'r'dalvania rv t-vch sprawach decyzji or z do rr'-vstawiania Ętułów wvkonawczych
w egzekucji należności dlużnikórv alimentacyjn1''ch Z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacl'j nego

Na podstawie ań.39 ust. 2 ustaw\' z dnia 8 narca l990r. o samorządzie gnlinnym (tekst
jednolit'"*: L)z.U zŻ001r. Nr l42. poz. 1591 z późn. zm.) rł,zrł,iązkrr z art. 8b. ań. 12 ust. 1 i 2 i art'
27 ust.3 ustarvy Z dnia 7 września 2007r. rv spralvie pornocy osobol-n ]-lprawnionym do alinentów
(tekst jednolit1'': Dz.U. z 2009r.. Nr 1. ptlz. 7 z poż:'l.7]n.). oraz art. 2 Ą l pkt j ustawy z dnia 17
czerwca 1966r' o postępowarrirr egzekucy' jn1'n'r lr' adnlinistr'acji (tekst jedrrolity: Dz. U . Z 2005r'. Nr
229. poz. 1954 z' póżn. zll:l.) zarządzan co trastępuje::

$r

U porł'aŻniat-t-t Pana Bogdana St:rlrisł:rr.va Przvclrodzcnia _ Zastępcę Wójta Cinliny
rł GIliervoszorł'ie i Kierolłriika Glrrinnego oślodka Polllocy Społeczrrej w Gnierr oszorł ie
do podcjmolvania działań rvobec dłuŻnikciu' alinrcntac1' jrrych określorrvch w ustarł.ie
z dnia 7 lł'I'ześnia 2007r. o pollloc}' osoboll'l uprarłnionvnl do alinierrtórł,. wydawania rv tych
sprarr acll dec1'z. ji ofaz do rł,ystal'niania t1-'tułów rł'ykonawczych w egzekucji nalcŻności
clłtrżrrikót alirner-rtacyj r-r1'cl-r z t.r'ttrłu rł1'płacotr1'ch świadczeń z funduszu al inrerrtac 1'j nego.

s2

UpowaŹrricrrie rł'ydaje się na czas pełIliellia ltrnkc ji Zastępcy Wójta Grniny w Gnieuoszorł ie
i Kierorł Ilika Gminnego ośrodka l)clmoc1'' Społecznej rv Gnierł oszorł ie.

$3

Traci l-I-toc Zarządzenie Nr j612010 Wójta Gnlin1' Gniervoszów z dnia 30 sierpnia 2010r.
r'v sprarł'ie uporł,ażnienia.

$4

Zalz.ądzenie rvclrodzi w zycic z dnictll 1-loc1jęcia.
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