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ZARZADZENIE NR#2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia..I...48..##1#....... 2018 r.

w sprawie upowaZnienia do prowadzenia postepowah w sprawach: Swiadczeri z funduszu
alimentacyjnego  i  lvydawania  w  tych  sprawach  decyzji,  Swiadczeh  rodzinnych  oraz
lvydawania decyzji w tych sprawach, Swiadczenia lvychowawczego? a takee do lvydawania
w tych sprawach decyzji, przyznawania jednorazowych twiadczeri z tytulu urodzenia sic
Zywego dziecka) posiadajacego zaSwiadczenie) o kt6rym mowa w   art. 4 ust. 3 ustalvy z
dnia  4  Iistopada  2016  r.  o  wsparciu  kobiet w  cindy  i  rodzin  "Za  dyciem?,,  ustalenia  i
lvyplaty zasilk6w dla opiekun6w oraz do lvydawania w tych sprawach decyzji oraz do
podejmowania  dzialafi  wobec  dluZnik6w  alimentacyjnych,  prowadzenia  postepowah
administracyjnych i lvydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura
informacji  gospodarczej  informacji  gospodarczej  o  zobowiqzaniu  lub  zobowiazaniach
dluZnika alimentacyjnego lvynikajacych z tytuI6w) o kt6rych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w.

Na  podstawie  art.12  ust.  2  ustanvy  z  dnia  7  vIZeSnia    2007  r  o  pomocy  osobom
upra\unionym do aliment6w  (Dz.U. 2018 r., poz. 554, poz. 650, poz. 1000), at. 20 ust. 3 ustarvy
z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.  1952; z 2015 r.

poz.  1238, z2017 r.  poz.  1321,poz.  1428  i poz.  1543  orazz2018  r. poz.  107, poz.  138, poz.
650, poz.  912  i poz.  1000,  M.  P.  z2017  r.  poz.  1014);  art.  10 ust.  2 ustarvy z dnia  ll  1utego
2016 r. o pomocy paristwaw \vychowaniu dzieci (Dz.U. 2017 I., poz. 1 85 1); art. 20 ust. 3 ustarvy
z dnia 28 1istopada 2003 r. oSwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 I. poz.  1952; z 2015 r.

poz.  1238, z2017 r. poz.  1321,poz.  1428  i poz.  1543  orazz2018  r. poz.  107, poz.  138, poz.
650, poz.  912  ipoz.  1000, M.  P.  z 2017 r. poz.  1014) wzw.  zart.  10 ust.1  i ust.  13  usta\vyz
dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciqZy i rodzin "Za Zyciem" (Dz.U.  2016 r., poz.
1860, z 2018 r. poz.  1076), art.  20 ust.  3 ustarvy z dnia 28  listopada 2003  r.  o Swiadczeniach
rodzinnych(Dz. U. z2017r. poz.  1952; z2015 r. poz.  1238, z2017r. poz.  1321,poz.  1428  i

poz.  1543 orazz2018 r. poz.  107,poz.  138,poz. 650,poz. 912ipoz.  1000, M. P. z2017r. poz.
1014) w zw. z art.  10 ust.  1  ustarvy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i \vyplacie zasilk6w
dla opiekun6w (Dz.U. 2017 r., poz. 2092, poz.  1428); art.  8b w zw. z art.  30 ust.  1-3  i art.  8c
ustarvy z dnia 7 wrze5nia 2007 r. o pomocy osobom uprarunionym do aliment6w  (Dz. U. 201 8
r., poz. 554, poz. 650, poz.  1000), zarzqdza sie9 CO naStePuje:

§1.   UpowaZnia   sic   Kierounika   Sekcji   Swiadczeh   Rodzinnych   oraz   Funduszu
Alimentacyjnego w Miej sko - Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej w Drawsku Pomorskim
do:

1)   prowadzenia  postepowah   w   sprawach   Swiadczeh   z   funduszu   alimentacyjnego   i
\vydawania w tych sprawach decyzj i;

2)   prowadzenia postepowari w sprawach Swiadczeh rodzinnych oraz \vydawania decyzj i
w tych sprawach;

3)   prowadzenia  postepowah  w  sprawach  Swiadczenia  \vychowawczego,   a  tckZe   do
\vydawania  w tych sprawach decyzj i;

4)   prowadzenia postepowah w sprawach przyznawaniajednorazo\vych Swiadczeh z tytulu
urodzenia sic zywego dziecka, posiadajqcego zaSwiadczenie, o kt6r)m mowa w  art. 4
ust. 3 ustarvy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciaZy i rodzin ,,Za Zyciem'';

5)   prowadzenia postepowania w sprawie ustalenia i `vyplaty zasilk6w dla opiekun6w oraz
w tych sprawach decyzji;



6)   podejmowania  dzialah  wobec  diuZnik6w  alimentacyjnych,  prowadzenia postepowafi
administracyjnych i \vydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do
biura    informacji    gospodarczej    infiormacji    gospodarczej    o    zobowiqzaniu    lub
zobowiazaniach dluznika alimentacyjnego \vynikajapych z tytul6w,  o kt6rych mowa
w art. 28 ust.  1 usta\vy o pomocy osobom upra\unionym do aliment6w.

§2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


