
Zarządzenie Wewn ętrzne Nr 83/08 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

z dnia  30 maja 2008r. 
 
 

zmieniaj ące Zarządzenie Wewn ętrzne Nr 25/08 z dnia 1 lutego 2008r.  
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz ędu Miasta Kołobrzeg. 

 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym            
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co nast ępuje:  
 
 § 1.W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącym załącznik 
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 lutego 2008r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
1. § 14 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 
     „2. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne oznaczone 
odpowiednimi symbolami: 
 
PN Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych 
PU Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień 
PJ Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością i Uzdrowiska 
 Kołobrzeg 
PNW Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w 
 Związkach i Stowarzyszeniach 
PLB  Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych 
AW Audytor Wewnętrzny 
R  Rzecznik Prasowy Prezydenta 
KT          Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 
BK  Biuro Kadr i Płac 
BP Biuro  Prawne 
BRM Biuro Rady Miasta 
BZ Biuro Zamówień Publicznych 
INF Biuro Informatyki 
USC Urząd Stanu Cywilnego 
D Wydział Dochodów 
DG Wydział Działalności Gospodarczej 
EKS Wydział Edukacji, Kultury i  Sportu 
FN Wydział Finansowy 
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
I Wydział Inwestycji 
K Wydział Komunalny 
L                  - Referat Lokalowy 
DR       - Referat Drogowy 
IO       - Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska 
OR Wydział Organizacji 
WRM Wydział Rozwoju Miasta  
SO Wydział Spraw Obywatelskich 
WS Wydział Spraw Społecznych 
FA        - Referat ds. Funduszu Alimentacyjnego 
UA Wydział Urbanistyki i Architektury 
WZK Wydział Zarządzania Kryzysowego 
SM Straż Miejska 
 
 
 



2. po § 46 dodaje się § 46 a.  w brzmieniu:  
 „§ 46 a. Do zadań Referatu ds. Funduszu Alimentacyjnego należy prowadzenie spraw 
związanych z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a w 
szczególności: 
1) obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:  

a) obsługa interesantów ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, udzielanie wyczerpujących informacji na temat przysługujących 
uprawnień, 

b) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
sprawdzanie ich pod względem formalnym i merytorycznym, dokonywanie 
kwalifikacji uprawnień osób na podstawie złożonej dokumentacji w zakresie 
zgodności z obowiązującymi przepisami, 

c) terminowe i rzetelne wprowadzanie danych z wniosków do aplikacji programu 
obsługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

d) opracowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

e) prowadzenie rejestru rzeczowego świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
f) wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
g) nadzorowanie terminowości dokonywania wypłat świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 
h) wystawianie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń na prośbę 

interesanta, 
i) prowadzenie comiesięcznej analizy wydatków w zakresie wykorzystania środków 

finansowych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
2) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym: 

a) przyjmowanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 
sprawdzanie ich pod względem formalnym i merytorycznym, 

b) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne 
wobec dłużnika o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji, 

c) występowanie z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie wobec 
niego działań istotnych dla skuteczności postępowania egzekucyjnego, 

d) informowanie sądu o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości 
komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko 
dłużnikowi alimentacyjnemu 

e) przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, 
dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia 
oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbieranie od 
niego oświadczenia majątkowego, 

f) przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 
skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawartych w wywiadzie 
alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego, 

g) zobowiązywanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny 
albo jako poszukujący pracy,  

h) występowanie z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do 
aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

i) występowanie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego 
do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, 
określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

j) składanie wniosków 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.) oraz 
kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia 
majątkowego oraz odmowy podjęcia pracy, uchylania się od pracy lub odmowy 
zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako 
poszukujący pracy,  



k) informowanie organu właściwego dłużnika lub organu właściwego wierzyciela 
oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika 
alimentacyjnego oraz o ich efektach, 

l) wytaczanie powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia 
alimentacyjne, 

m) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika 
alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną 
świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, które podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3) prowadzenie dokumentacji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 
prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności teczki 
świadczeniobiorców, rejestr kancelaryjny spraw, teczki dłużników alimentacyjnych i inne, 

4) kontrola terminowości załatwianych spraw w zakresie kompetencji referatu, 
5) nadzorowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych, 
6) nadzór nad zaangażowaniem środków w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie 

realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w danym roku budżetowym, 
7) sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej w 

zakresie działalności referatu, 
8) prowadzenie spraw wynikających z działalności Rady Miasta i jej Komisji, 
9) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami, w 

tym w szczególności z Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem 
Powiatowym, Sądami, Prokuraturą, Komornikami Sądowymi w celu skutecznej i 
właściwej realizacji zadań referatu. 

 
 
 § 2.  Zmienia się Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiący 
załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 
do niniejszego zarządzenia. 
 
 
 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Aleksandra Kłyż, Pełnomocnik ds. SZJ i Uzdrowiska Kołobrzeg 


