
 

 

UCHWAŁA NR II/17/2012 

RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 7 marca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 

raty oraz odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  

Na podstawie art. 194 ust.2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 

ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 usta-

wy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powia-

towym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:  

§ 1. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za 

pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub 

na wniosek osób zobowiązanych, jeżeli zachodzi jed-

na z poniższych przesłanek:  

1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób 

zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie 

więcej niż 100% kwoty kryterium dochodowego 

określonego przepisami ustawy o pomocy społecz-

nej,  

2) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozo-

stające pod ich opieką,  

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt 

innych członków rodziny w jednostkach pomocy 

społecznej, innych instytucjach zapewniających 

całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub 

przebywające w pieczy zastępczej,  

4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szcze-

gólności długotrwała choroba, bezdomność, nie-

pełnosprawność, znaczne straty materialne powsta-

łe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 

losowych”.  

§ 2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Roz-

łożenie na raty lub odroczenie terminu płatności na-

leżności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej 

może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowią-

zanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zasto-

sowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub 

części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności:  

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpra-

cują z pracownikiem socjalnym lub asystentem ro-

dziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzin-

nego,  

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu 

dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego 

kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie 

o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, 

o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej,  

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt 

innych członków rodziny w jednostkach pomocy 

społecznej, innych instytucji zapewniających cało-

dobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub 

w pieczy zastępczej,  

4)  występuje inna uzasadniona okoliczność,  

w szczególności długotrwała choroba, bezdom-

ność, niepełnosprawność, znaczne straty material-

ne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub in-

nych zdarzeń losowych”.  

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmia-

nie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Kłodzkiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni, od daty opublikowania w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Dariusz Klonowski

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2012 r.

Poz. 1425
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