
UCHWAŁA NR  XVII/128/2012 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku 

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/119/2012  z dnia 28 marca  2012 roku 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 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887      

z późn. zm.) Rada Powiatu Wągrowcu uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W § 1 Uchwały Nr XVI/119/2012 dotychczasowa treść otrzymuje  oznaczenie  ust. 1  

 i  wprowadza się ust. 2  o brzmieniu: 

„ Warunki ustalone uchwałą stosuje się  od dnia 1 kwietnia 2012 roku”. 

 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego . 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący 

        Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

        ..................................................... 

                / Tadeusz Synoracki / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

W dniu 28 marca 2012 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła uchwałę                             

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.  Uchwala powyższa jeszcze nie obowiązuje.  

Jednocześnie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej stanowi, że wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje              

w m.in. sprawie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej, 

przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę 

przed osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez rodziców oraz  opłaty za pobyt                    

w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, 

przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia 

szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez 

rodziców - zachowują moc do dnia wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy 

od dnia wejścia w życie  ustawy, tj. do dnia 31 marca 2012 r. Biorąc pod uwagę  zachodzi 

konieczność uregulowania sytuacji osób zobowiązanych do ponoszenia opłat począwszy od  

dnia 1 kwietnia 2012 r. stąd też wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 


