BURMISTRZ GMINY KOŁO
ul. Morska 2
33-300 Koło
Koło, dnia 23.08.2016r.
OPS.FA.89.24.2016.TE
Pan Mariusz Konik
os. Janowe 5/6
33-300 Koło
Na podstawie art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 3 ust. 5 pkt 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.)
w związku z otrzymaniem wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego od Prezydenta
Miasta Kielce, który przyznał świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osoby uprawnionej Natalii
Konik.
Wzywa się
Pana Mariusza Konika do osobistego stawiennictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole pok. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania w godzinach od
800 do 1400 celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego mającego na celu ustalenie sytuacji rodzinnej,
dochodowej, zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia, przyczyn niełożenia na
utrzymanie osoby uprawnionej oraz złożenia oświadczenia majątkowego.
Wzywa się również do dostarczenia niezbędnych dokumentów w przypadku ich posiadania:
1. Dowód osobisty;
2. Prawo jazdy;
3. Dowód rejestracyjny samochodu;
4. Nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego;
5. Tytuł prawny nabycia nieruchomości;
6. Odcinek z renty/emerytury za ostatni miesiąc;
7. Umowa o pracę;
8. Zaświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie z ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających miesiąc
przeprowadzenia wywiadu;
9. Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej: firma, adres, NIP, REGON,
Nr Krajowego Rejestru Sądowego;
10. Wyrok sądu orzekający separację/rozwód;
11. Wyrok sądu orzekający alimenty;
12. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Pouczenie
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.) w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia
przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania
prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót
publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
3a. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie
wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w
każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych
alimentów.

3b. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy
dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo
określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.).
Art. 8a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów,
o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tj.:
1) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na
podstawie ustawy - do ich całkowitego zaspokojenia,
2) należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej,
w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. Ustawy jak wyżej w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

……………………….
(osoba upoważniona)
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