
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/270/2017 

RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

z dnia 11 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2012 roku 

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w zw. z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 697) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/153/2012 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie 

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

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

§ 3 otrzymuje brzmienie:  

„Należność może być umorzona w całości, jeżeli:  

1) osoba zobowiązana – zmarła;  

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej 

od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 

a zaległość przekracza okres jednego roku;  

3) organ egzekucyjny wydał Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi  

na jego bezskuteczność.” 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie również do wszystkich spraw rozpoczętych a niezakończonych w dacie  

jej podjęcia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubańskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego: 

T. Dudkiewicz - Kozań 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 3310
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