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UCHWAŁA NR XLVII/1138/13
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 11 lipca 2013 r.
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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 i 645), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645) oraz 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 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r.
poz. 154) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki 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.
§ 2. 1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na
raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można zastosować, gdy u osoby
zobowiązanej do ponoszenia opłaty na mocy przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1) długotrwała lub ciężka choroba;
2) długotrwałe bezrobocie zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych;
3) osoba zobowiązana posiada troje albo więcej dzieci będących na jej utrzymaniu lub sprawuje samotne
rodzicielstwo;
4) osoba zobowiązana nie ukończyła 18 roku życia i pozostaje na utrzymaniu innych osób;
5) osoba zobowiązana nie ukończyła 25 roku życia i pobiera naukę w szkole lub na uczelni wyższej;
6) nałożenie obowiązku ponoszenia opłaty mogłoby spowodować zagrożenie egzystencji osoby zobowiązanej;
7) zdarzenie losowe;
8) sytuacja kryzysowa u osoby zobowiązanej wpływająca na jej zdolność do ponoszenia opłat;
9) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, jeśli nie ma możliwości
zarobkowania;
10) pobyt osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w placówkach pomocy społecznej, w zakładach
opiekuńczo-leczniczych albo ośrodkach leczenia uzależnień;
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11) dochód osoby zobowiązanej nie przekracza kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej;
12) osoba zobowiązana ma ustalony orzeczeniem sądu obowiązek alimentacyjny i nie posiada zaległości
z tego tytułu za okres pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
13) sytuacja, w której pomimo podjętych czynności nie dało się ustalić miejsca zamieszkania lub miejsca
faktycznego pobytu osoby zobowiązanej.
2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w przypadkach opisanych w ust. 1,
można zastosować na okres nie dłuższy niż jeden rok.
§ 3. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy
nowej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/454/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2012 r. 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. Doln. z 2012 r. poz. 392 i 393).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:
M. Zawartko

