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z dnia 9 maja 2012 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
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) , Rada Powiatu w Staszowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Umorzenie 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 może nastąpić na wniosek osoby
zobowiązanej lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pieczy zastępczej – rozumie się przez to pieczę sprawowaną w formie:
a) instytucjonalnej (placówki opiekuńczo – wychowawcze,
terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne),

regionalne

placówki

opiekuńczo –

b) rodzinnej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, rodzinny dom dziecka),
2) minimalnym wynagrodzeniu za pracę, rozumie się przez to wynagrodzenie w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pomniejszone o podatek dochodowy
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
3) osobie zobowiązanej – rozumie się przez to osobę wobec której zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, wszczęto postępowania o ustalenie opłaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w pieczy zastępczej, a także osobę pełnoletnią, która po osiągnięciu pełnoletniości przebywa
w pieczy zastępczej,
4) dochodzie – rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
5) dłużniku – rozumie się przez to osobę, której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w pieczy zastępczej i której ustalono opłatę, której to nie uregulowała w całości w terminie
wskazanym w decyzji,
6) należności – rozumie się przez to wymagalna wierzytelność wynikającą z decyzji nakładającej obowiązek
uiszczenia opłaty o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
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7) uldze – rozumie się przez to umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu
płatności, rozłożenia na raty spłaty należności, odstąpienia od ustalenia opłaty w całości lub w części,
8) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
9) dochód na osobę pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym osoby zobowiązanej – rozumie się
przez to sumę miesięcznego dochodu osoby zobowiązanej oraz dochodów osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty
dochodu, z miesiąca w którym został złożony wniosek, podzieloną przez liczbę osób prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe.
§ 3. Umorzenie częściowe łącznie z odsetkami z opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można
zastosować w szczególności, gdy występuje jedna z następujących okoliczności:
1) przedmiotowa opłata stanowiłaby dla dłużnika nadmierne obciążenie, zaś ściągnięcie należności
zagrażałoby ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub osób pozostających na jej
utrzymaniu,
2) dochód na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z dłużnikiem lub dłużnika samotnie
gospodarującego nie przekracza lub jest równy 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
występuje inna uzasadniona okoliczność: ubóstwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność;
długotrwała lub ciężka choroba; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna.
§ 4. Całkowite umorzenie łącznie z odsetkami opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można
zastosować w szczególności, gdy występuje jedna z następujących okoliczności:
1) dłużnik nie posiada dochodu ani majątku innego niż służący do zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych,
2) dochód na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z dłużnikiem lub dłużnikiem
samotnie gospodarującym nie przekracza lub jest równy 80 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz występuje inna uzasadniona okoliczność: ubóstwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność;
długotrwała lub ciężka choroba; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna.
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów
stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić uiszczenia opłaty,
5) dłużnik zmarł, a krąg jej spadkobierców nie został urzędowo ustalony,
6) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub miejsca faktycznego pobytu dłużnika ,
7) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
8) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jej egzystencji lub osób
pozostających na jej utrzymaniu.
§ 5. 1. Odroczeniu terminu płatności, lub rozłożeniu na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
może podlegać dłużnikowi samotnie gospodarującemu lub pozostającemu we wspólnym gospodarstwie
domowym, w szczególności gdy:
1) Dłużnik współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do
domu rodzinnego,
2) Dłużnik realizuje na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawarte w kontrakcie socjalnym
lub w planie pracy z rodziną,
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3) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: nagłe zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,
trudna sytuacja zdrowotna lub mieszkaniowa, chwilowe pogorszenie sytuacji dochodowej,
2. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty następuje na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy,
licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być
dłuższy.
§ 6. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można zastosować
w szczególności, gdy występuje jedna z następujących okoliczności:
1) osoba zobowiązana nie posiada dochodu lub majątku,
2) dochód na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną lub osoby
zobowiązanej samotnie gospodarującej nie przekracza lub jest równy 80% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz występuje inna uzasadniona
okoliczność: ubóstwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba;
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; zdarzenie losowe
i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna.
3) zachodzi ważny interes zobowiązanego lub interes publiczny,
4) osoba zobowiązana płaci dobrowolne lub zasądzone alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej.
5) osoba zobowiązana ponosi opłatę za swój pobyt lub innych członków rodziny w jednostkach pomocy
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy
zastępczej.
2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony
w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 18 miesięcy.
§ 7. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie
terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Staszowskiemu.
§ 9. 1. Traci moc Uchwała Nr XXIX/89/04 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodzin z ponoszenia opłat za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, zmieniona
Uchwałą Nr VIII/27/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Damian Sierant

