
Zarządzenie Nr 20/16  
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Postominie  
z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
zmieniające Zarządzenie Nr 3/15 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Postominie z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Procedur postępowania wobec 
dłuŜników alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie 

 
Na podstawie  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. 2016. 169 ze zm.) oraz §13 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Postominie nadanego Uchwałą Rady Gminy XXXII/380/05 z 21 lutego 2005r. 
zarządzam, co następuje: 
 

 § 1. Zmienia się treść Procedur postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie w części „Czynności 
podejmowane przez organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 
odniesieniu do dłuŜników alimentacyjnych” poprzez nadanie jej brzmienia jak w 
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzania.  

 § 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Postominie 
Krystyna Ślebioda 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 20/16 

Kierownika  
GOPS Postomino 

 
 
 

Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego  w odniesieniu do dłuŜników alimentacyjnych 

 DłuŜnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
naleŜności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia 
następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. 
 
 JeŜeli jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby 
uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem naleŜności, o których mowa w ust. 3, 
przyłącza się do tego postępowania. Organ, który przyłącza się do postępowania 
egzekucyjnego, ma te same prawa co wierzyciel uprawniony do alimentów.  

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłuŜnikowi alimentacyjnemu: 

1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami naleŜności z tytułu świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej; 

2) informacje o wysokości zobowiązań dłuŜnika alimentacyjnego wobec Skarbu 
Państwa: 

a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
podstawie ustawy, 

b) wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
(Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych 

c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu 
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego. 

  

 Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ 
właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację 
gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłuŜnika alimentacyjnego wynikających 
z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości 
za okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. 



 
 


