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UCHWAŁA NR X/72/2015
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r.
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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 ze zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. 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
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 354 z dnia 9 marca 2012 r. z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dziecko – dziecko umieszczone pieczy zastępczej.”;
2) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty – rodzice dziecka, w tym również rodzice pozbawieni
władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona”;
3) w § 4 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 o następującej treści:
„8) główne źródło utrzymania rodziny stanowi dochód osoby niezobowiązanej do ponoszenia opłaty.”;
5) w § 8 ust. 1 skreśla się pkt 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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