
 

 

UCHWAŁA NR LXVI/677/2014 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 25 września 2014 r. 

zmieniająca uchwałę nr XL/343/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, 

rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Rada Miejska 

Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XL/343/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części łącznie z odsetkami, odraczania terminu 

płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3. otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Jeżeli dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego na 

podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, należność może być umorzona w całości.”. 

2. § 4. otrzymuje brzmienie: 

„Należność może być umorzona w części jeżeli dochód osoby zobowiązanej wynosi: 

    Dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą 

wg art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w % 

 Wysokość 

zwolnienia w % 

 

1 

 Powyżej 200% kryterium - do 250%  do 90% 

 

2 

 Powyżej 250% kryterium - do 300%  do 80% 

 

3 

 Powyżej 300% kryterium - do 350%  do 70% 

 

4 

 Powyżej 350% kryterium - do 400%  do 60% 

 

5 

 Powyżej 400% kryterium - do 450%  do 50% 

 

6 

 Powyżej 450% kryterium - do 500%  do 40% 

  Powyżej 500% kryterium - do 550%  do 30% 
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7 

 

8 

 Powyżej 550% kryterium - do 600%  do 20% 

 

9 

 Powyżej 600% kryterium - do 650%  do 10% 

.”. 

3. uchyla się w całości § 7.; 

4. § 12 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 3. Ilość i wysokość rat powinna uwzględniać pozostawienie u osoby zobowiązanej środków 

finansowych w wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej.”. 

5. § 13a. Można odstąpić od ustalenia należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku, kiedy 

dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego na podstawie 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.”. 

6. po § 13a dodaje się: § 13b, § 13c, § 13d w brzmieniu: 

1) „§ 13b. W przypadku osiągania przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej dochodu przekraczającego kwotę 200% kryterium dochodowego, określonego na podstawie 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, osoby zobowiązane ponoszą opłatę, która powinna być ustalona 

w takiej wysokości, aby po jej opłaceniu każdemu z rodziców pozostawała do dyspozycji kwota 

w wysokości nie mniejszej niż 200% kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej.”; 

2) „§13c. Od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można odstąpić, gdy osoba zobowiązana 

do uiszczenia opłaty wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, tj. płaci alimenty dobrowolnie, zgodnie 

z orzeczeniem sądu, lub na podstawie zawartej umowy, bądź też sąd wydał rozstrzygnięcie o odstąpieniu od 

ustalenia świadczeń alimentacyjnych na dziecko.”; 

3) „§ 13d. Można ponadto odstąpić od ustalenia należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

w przypadku, gdy u osoby zobowiązanej wystąpiła jedna z następujących okoliczności: 

- długotrwała lub ciężka choroba; 

- orzeczona niepełnosprawność ograniczająca możliwość zarobkowania; 

- bezdomność; 

- umieszczenie w domu pomocy społecznej; 

- ubezwłasnowolnienie; 

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

- bezrobocie; 

- klęska żywiołowa; 

- zdarzenie losowe.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 
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