
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/581/17 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 28 września 2017 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 ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

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

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 194  ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) uchwala się,  

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 ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 44, poz. 2618, z 2014 r., poz. 4092) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W uzasadnionych przypadkach, niezależnie od posiadanego dochodu rodziny, lub osoby samotnie 

gospodarującej, jeśli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego 

ważny interes osoby zobowiązanej lub interes publiczny, należność może być umorzona w całości  

lub części, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 

1) niepełnosprawność; 

2) długotrwała choroba; 

3) ponoszenie przez osobę zobowiązaną opłat za innych członków rodziny w domu pomocy społecznej 

lub innej placówce pomocy społecznej; 

4) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką; 

5) występują znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych; 

6) nie można ustalić miejsca zamieszkania i faktycznego pobytu osoby zobowiązanej; 

7) bezdomność; 

8) zgon osoby zobowiązanej, bez pozostawienia żadnego majątku lub spadkobierców; 

9) zakończenie pobytu w pieczy zastępczej w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną możliwości 

osobistego zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby 

prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej; 
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10) dokonywanie przez osobę zobowiązaną opłat alimentów na dziecko umieszczone w pieczy 

zastępczej w wysokości zasądzonej wyrokiem sądu lub płatnych dobrowolnie;”. 

§ 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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