
UCHWAŁA NR XXXVIII/388/13
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie 
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 5  czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595),art. 194 ust. 2  ustawy z dnia 9  czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135, poz. 154 i poz. 866) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/172/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2012r., poz. 1567), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1  po pkt 1  dodać pkt 1a w brzmieniu:

,,1a) osoba zobowiązana – rodzice dziecka, osoba dysponująca dochodem dziecka przebywającego 
w pieczy zastępczej, osoby pełnoletnie przebywające nadal w pieczy zastępczej". 

w § 2  w ust.1 pkt 5  kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 6  w brzmieniu:

,,6) w przypadku osób dysponujących dochodem dziecka, jeżeli dochód dziecka przeznaczany jest na 
zaspokojenie istotnych potrzeb dziecka w szczególności związanych z jego edukacją, leczeniem.

2) w § 3  po pkt 2  dodać pkt 3  w brzmieniu :

,,3) w przypadku zobowiązanych przebywających w placówkach takich jak: domy pomocy 
społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki pielęgnacyjno-opiekuńcze, wnoszących opłaty za 
pobyt w tych placówkach, jeżeli pozostały po dokonaniu opłat dochód nie przekroczy 300% kryterium 
dochodowego".

3) § 6  otrzymuje brzmienie:

,,§ 6. Odstąpienie od ustalania opłat lub ustalanie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:
J. Szynalski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r.

Poz. 5566
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