
UCHWAŁA NR XXIV/250/13
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 
w 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 595) i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r., poz.135, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/156/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012r., poz. 1557) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu :  ,, § 3a. 
W przypadku, gdy nie zachodzą przesłanki określone w § 3 niniejszej uchwały do odstąpienia od ponoszenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej osoba zobowiązana ponosi opłatę w wysokości odpowiadającej 
łącznej wysokości świadczeń i dodatków przyznanych rodzinie zastępczej na to dziecko lub średnich 
miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Opłata 
powinna być ustalona w takiej wysokości, aby po jej opłaceniu w przypadku osoby samotnie gospodarującej 
pozostała do dyspozycji kwota w wysokości nie mniejszej niż 300% kryterium dochodowego określonego 
w § 2 pkt 4 niniejszej uchwały, a w przypadku osoby zobowiązanej w rodzinie, aby po jej opłaceniu na 
każdego jej członka pozostała do dyspozycji kwota w wysokości nie mniejszej niż 250% tego kryterium.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włocławku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Budzyński

1) Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 154.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 lipca 2013 r.

Poz. 2563
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