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UCHWA£A Nr XXVII/249/ RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 8 wrzenia 2008 r.
w sprawie: upowa¿nienia Dyrektora Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szamotu³ach
do za³atwiania spraw z zakresu dzia³añ podejmowanych wobec d³u¿ników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 w zwi¹zku z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.
j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miasta
i Gminy uchwala co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Dyrektora Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szamotu³ach- jako organ jednostki organizacyjnej
Gminy Szamotu³y do wykonywania czynnoci, prowadzenia
postêpowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu
dzia³añ podejmowanych wobec d³u¿ników alimentacyjnych
nale¿¹cych do w³aciwoci Burmistrza Miasta i Gminy Szamotu³y- jako organu w³aciwego d³u¿nika, zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z pon.
zm.).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotu³y oraz Dyrektorowi Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Szamotu³ach.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 padziernika
2008 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki

