
 

 

UCHWAŁA NR XVI/130/2012 

RADY POWIATU W ŚWIDNICY 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności,  

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku 

z 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 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale nr XIV/ 

/115/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 lutego 

2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorze-

nia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej w ten sposób, że:  

1. § 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3) dłużniku – 

należy przez to rozumieć osoby, o których mowa 

w art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)”.  

2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do wniosku 

o odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie, odro-

czenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pie-

niężnych, wnioskodawca powinien dołączyć:  

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia 

przesłanek uzasadniających rozpatrzenie wniosku, 

o których mowa w niniejszej uchwale;  

2) opis aktualnej sytuacji finansowej, zdrowotnej 

i rodzinnej;  

3) dokumenty potwierdzające opisaną sytuację.”  

3. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Odstąpienie 

od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastęp-

czej następuje na czas określony w decyzji.”  

4. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Odstąpienie 

od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastęp-

czej może nastąpić, gdy nieznane jest miejsce pobytu 

rodziców pomimo przeprowadzenia czynności ustala-

jących oraz ze względu na trudną sytuację rodziców 

wynikającą z:  

1) długotrwałej choroby udokumentowanej zaświad-

czeniem lekarskim;  

2) orzeczonej niepełnosprawności;  

3) pobytu w placówkach zapewniających całodobową 

opiekę; 

4) pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie kar-

nym;  

5) samotnego wychowywania dziecka;  

6) ubezwłasnowolnienia;  

7) strat materialnych powstałych w wyniku klęski 

żywiołowej lub zdarzeń losowych;  

8) niepełnoletności;  

9) przebywania dziecka w pieczy zastępczej w trybie 

interwencyjnym przez okres nie dłuższy niż 

7 dni.”  

5. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Należność 

pieniężną za pobyt dziecka w pieczy zastępczej moż-

na umorzyć w przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem dłużnika lub interesem publicznym, jeżeli:  

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty 

związane z dochodzeniem i egzekucją należności 

pieniężnych byłyby równe albo wyższe od kwoty 

tej należności;  

2) spłata należności pieniężnych powoduje utratę 

możliwości zapewnienia podstawowych potrzeb 

bytowych i ochrony zdrowia dłużnika i osób będą-

cych na jego utrzymaniu;  

3) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony 

w wyniku powrotu dziecka do rodziny biologicz-

nej, a utrzymanie należności pieniężnej mogłoby 

prowadzić do ponownego umieszczenia dziecka 

w pieczy zastępczej.”  
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6. Uchyla się § 13.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Świdnicy.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 

2012 r.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu:  

Krzysztof Sołtys

 

  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1797


		2012-05-17T13:12:27+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




