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Poz. 5443
UCHWAŁA Nr 154/XV/2012
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 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 opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się 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. Szczegółowe warunki umorzenia, odroczenia lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o których mowa
w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 146/XVII/2004 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 września 2004r. w sprawie
określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej oraz osób pełnoletnich, które zdecydowały się na dalszy pobyt w rodzinie sprawującej funkcję rodziny zastępczej do ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletności w powiecie Płockim oraz uchwała nr 219/XXVI/2005 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płockiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki
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