
ZARZĄDZENIE nr 43/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

z dnia 17 grudnia 2018r.

w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Windykacji  Należności  od  Dłużników  Alimentacyjnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi

Na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi wprowadzonego zarządzeniem nr 182/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 czerwca 2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 
zarządza, co następuje:

§  1.  Wprowadzam  do  stosowania  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi  Regulamin
Windykacji Należności od Dłużników Alimentacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do jego stosowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
                                                                                          Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                 w Czeladzi

                                                                                                     mgr Aneta Jóźwin-Rybska



REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI 

§ 1.  Po rozpatrzeniu wniosku przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (zwany dalej DŚRiA)
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydania w tym zakresie decyzji przyznającej,
niezwłocznie przekazuje się przedmiotową decyzję do Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie
egzekucyjne, wraz z wnioskiem o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. Wyżej wymieniona decyzja
oraz wniosek jest podstawą do przekazywania egzekwowanych należności od dłużnika alimentacyjnego na
wyodrębniony rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi (zwanego dalej MOPS).

§  2.  Po  wpływie  należności  na  ww  rachunek  bankowy,  Dział  Finansowo-Księgowy  (zwany  dalej  DFK)
przekazuje  wyciąg  z  rachunku  bankowego  do  DŚRiA  celem  weryfikacji  zobowiązania  dłużnika
alimentacyjnego  i  zaliczenia  wpłaty  na  powstałe  zobowiązanie  poprzez  rejestrację  w  programie
merytorycznym.
DŚRiA przekazuje w formie tabelarycznej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do DFK
rozliczenie każdej wpłaty z podziałem na należność główną oraz odsetki.
Należność główna dzielona jest na dochód budżetu Państwa co stanowi 60% należności głównej, dochód
organu właściwego – 40%. Odsetki przekazywane są w całości do Budżetu Państwa.

§ 3.  DFK w terminach  wynikających  z  Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  Czeladź  nr  187/2014 z  dnia  28
sierpnia 2014 roku  z późn. zm., przekazuje na rachunek Gminy czeladź wyegzekwowane należności ze
wskazaniem terminu  zaksięgowania  na  wyodrębnionym  rachunku  MOPS  oraz  danymi  niezbędnymi  do
prawidłowego zaksięgowania i przekazania należności do Budżetu Państwa i/bądź Gminy Czeladź.
Do przedmiotowych przelewów dołączana jest  tabela  rozliczająca  wpłaty,  stanowiąca  Załącznik  nr  2  do
niniejszego Regulaminu.

§ 4. Po zakończeniu każdego miesiąca DŚRiA przekazuje do DFK miesięczne rozliczenie dokonanych wpłat
celem uzgodnienia ich prawidłowych wysokości.

§ 5. Organ egzekucyjny jest każdorazowo informowany o:
1. Spłacie całości należności powstałej w wyniku wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Dokonanych wpłatach na wyodrębniony rachunek MOPS bezpośrednio od dłużników alimentacyjnych.

§ 6. Uzyskane środki od Komorników Sądowych są wprowadzone do programu merytorycznego i rozliczane
pomiędzy DŚRiA oraz DFK w formie tabelarycznej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
zgodnie z podziałem na należność główną oraz odsetki i w proporcjach procentowych wskazanych w § 2
Regulaminu. 

§ 7. Zmiana zapisów niniejszego Regulaminu każdorazowo wymaga formy pisemnej.



Załącznik nr 1
do Regulaminu  

L.P. Nazwisko i imię dłużnika
alimentacyjnego

Kwota wpłaty
ogółem

W tym odsetki Należność główna
do podziału

zgodnie z art. 27
ust 4 (1-2-6)

Dochód
Budżetu

Państwa bez
odsetek

Dochód Gminy
Czeladź

Z tego na zaliczkę
alimentacyjną

(w złotych) (w złotych) (w złotych) (w złotych) (w złotych)    
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Załącznik nr 2
do Regulaminu

Data wpłaty
przez komornika

na konto
jednostki

Kwota wpłaty
ogółem

W tym odsetki: Fundusz Alimentacyjny Zaliczka Alimentacyjna

Dochód budżetu
państwa z
odsetkami

Dochód budżetu
państwa bez

odsetek

Dochód gminy
Czeladź

Dochód budżetu
państwa

Dochód gminy
Czeladź


