
ZARZĄDZENIE NR 93/2021 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzenia 
postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji 
gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, a także do 

wydawania w tych sprawach decyzji 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art.  8a -8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877) i art.268a ustawy  z dnia 27 czerwca –Kodeks 
postępowania administracyjnego art.268a ustawy z dnia 27 czerwca –Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 lipca 2021 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Upoważniam Pana Stanisława Paleń – pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do 
prowadzenia postępowań w sprawach podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 877), do przeprowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do 
biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 8a wyżej wymienionej ustawy. 

§ 2. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w § 1, obejmuje także 
upoważnienie do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby 
prowadzonych w tych sprawach postępowań z oryginałem lub z przedłożonym dokumentem. 

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udzielam na czas nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pysznicy spowodowanej urlopem lub chorobą. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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