
Zarządzenie nr 175/7/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 24 lipca 2017 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pani  Małgorzaty  Domagały  –  Dyrektora  Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie  do  wykonywania  praw  i  obowiązków
wierzyciela  w  sprawach  dotyczących  egzekucji  administracyjnej  należności
pieniężnych Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn.
zm.),  art.  17b  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Upoważniam  Panią  Małgorzatę  Domagałę  –  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie do wykonywania w moim imieniu praw i obowiązków
wierzyciela  w  sprawach  dotyczących  egzekucji  administracyjnej  należności
pieniężnych Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu wynikających z decyzji
wydanych na podstawie:
1) ustawy o pomocy społecznej;
2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) ustawy o świadczeniach rodzinnych;
4) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
6) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
7) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności upoważnienie
do:
1) wydawania  w  moim  imieniu  postanowień  w  sprawach  dotyczących

postępowania egzekucyjnego;
2) wystawiania  oraz  podpisywania  w  moim  imieniu  upomnień  i  tytułów

wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych określonych
w ustawach, o których mowa w ust. 1, w tym:
a) zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,
b) nienależnie pobranych: świadczeń, zasiłków, dodatków, zapomóg, zaliczek

alimentacyjnych,
c) nieuiszczonej  opłaty  za  pobyt  w:  domu  pomocy  społecznej,  ośrodku

wsparcia, mieszkaniu chronionym, pieczy zastępczej.

§ 2

Upoważnienia  udzielam  na  czas  zatrudnienia  Pani  Małgorzaty  Domagały
na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
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§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

      (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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