
UCHWAŁA NR XXXIX/576/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/543/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym. 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/543/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie 
opiekuńczo – leczniczym, § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

1) Rodzinna piecza zastępcza: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego (w %)                                  

Wysokość odstąpienia od ustalenia opłaty za 
pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej 
(w %)                                                                              

Powyżej 250 do 300 85 
Powyżej 300 do 350     75 
Powyżej 350 do 400     70 
Powyżej 400 do 450     65 
Powyżej 450 do 500     60 
Powyżej 500 do 550     55 
Powyżej 550 do 600     40 
Powyżej 600                 0 

2) Instytucjonalna piecza zastępcza: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego (w %) 

Wysokość odstąpienia od ustalenia opłaty za  
pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy  
zastępczej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym  
(w %)                      

Powyżej 250 do 300 99 
Powyżej 300 do 350    98 
Powyżej 350 do 400    95 
Powyżej 400 do 450    90 
Powyżej 450 do 500    85 
Powyżej 500 do 550    80 
Powyżej 550 do 600    75 
Powyżej 600 do 650    70 
Powyżej 650 do 700    65 
Powyżej 700 do 750    60 
Powyżej 750 do 800    55 
Powyżej 800 do 850    50 
Powyżej 850 do 900    45 
Powyżej 900 do 950    40 
Powyżej 950                0 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie

Z uwagi na zróżnicowaną sytuację materialną osób zobowiązanych dokonuje się zmiany uchwały poprzez
dodanie jednego przedziału dochodowego tj. dochód powyżej 250% do 300 % kryterium dochodowego
odpowiednio dla osoby samotnie gospodarujacej lub na osobę w rodzinie, koniecznego do częściowego
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w  pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo- leczniczym.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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