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z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 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, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) Rada Powiatu
w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenie w części lub całości, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w pieczy zastępczej.
§ 2. Ilekroć niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.);
2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko przebywające w pieczy zastępczej;
3) osobie pełnoletniej – należy przez to rozumieć osobę, która osiągnęła pełnoletność pozostając w pieczy
zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo
placówce opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy;
4) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć:
a) rodziców dziecka przebywającego w pieczy
pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu;

zastępczej,

z wyłączeniem

rodziców

dziecka

b) osoby dysponujące dochodem dziecka;
c) osobę, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w rodzinie zastępczej, o której mowa w art. 37 ust.
2 ustawy;
5) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny ustalony zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
podzielony przez liczbę osób w rodzinie, z uwzględnieniem dziecka lub osoby pełnoletniej oraz na
podstawie § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz.
1055);
6) opłacie – należy przez to rozumieć opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej,
wysokości ustalonej w oparciu o przepisy ustawy.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 1752

§ 3. 1. Niniejsze uregulowania przyjęte w uchwale, stosuje się do osób zobowiązanych do ponoszenia
opłat.
2. Za ponoszenie opłat rodzice odpowiadają solidarnie.
3. Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba pełnoletnia, odpowiadają za ponoszenie opłat
solidarnie z rodzicami w wypadkach i na zasadach określonych w ustawie.
§ 4. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na
wniosek osób zobowiązanych, gdy zachodzi jedna z niżej wymienionych przesłanek:
1) dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych nie przekracza 150% kryterium dochodowego,
2) dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych nie przekracza 200 % kryterium dochodowego oraz ze
względu na nadzwyczajne zdarzenie losowe osoba zobowiązana nie jest w stanie pokrywać opłat, w tym
w szczególności długotrwała choroba osoby zobowiązanej, znaczna strata majątkowa w wyniku klęski
żywiołowej;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub
egzekucja została umorzona,
4) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości
zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej
utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej,
5) osoba zobowiązana pobierająca dochody dziecka lokuje je w całości na rachunkach lub lokatach
oszczędnościowych prowadzonych przez właściwe instytucje na podstawie obowiązujących przepisów albo
przeznacza dochody na niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności leki;
6) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy
zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa
w art. 142 ustawy
2. Wniosek o umorzenie opłaty w całości musi zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu oraz
zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie tej instytucji, a także dokumentację potwierdzającą
wskazane okoliczności.
§ 5. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić
z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia przynajmniej 2 z poniższych
przesłanek:
1) dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych wynosi nie więcej niż 400 % kryterium dochodowego,
2) rodzice współpracują z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym na rzecz powrotu dziecka do
domu rodzinnego, co zastało potwierdzone przez te osoby,
3) osoby zobowiązane wychowują inne małoletnie dzieci pozostające pod ich opieką,
4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy
zastępczej,
5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność,
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń
losowych.
2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli
został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka.
3. Wniosek o umorzenie opłaty w części musi zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu oraz
zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie tej instytucji, a także dokumentację potwierdzającą
wskazane okoliczności oraz wskazanie jakiego okresu dotyczy.
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4. Wysokość umorzenia opłaty jest uzależniona od kryterium dochodowego osób zobowiązanych, zgodnie
z poniższą tabelą.
Dochód na członka rodziny osób zobowiązanych w stosunku do kryterium Procent częściowego umorzenia
dochodowego
opłaty
150 – 200 %

80%

201 – 250 %

70%

251 – 300 %

50%

301 – 350%

30%

351 – 400 %

10%

§ 6. 1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty może nastąpić, na wniosek osób
zobowiązanych, ze względu na nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające osobom zobowiązanym zapłatę
opłaty w terminie lub w całej wysokości oraz gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub
części.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu oraz zawierać
okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi, które w zostaną potwierdzone stosownymi dokumentami.
3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy, licząc od dnia rozpoznania wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być
dłuższy.
§ 7. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres, nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust.
3.
2. Odstąpienie od ustalenie opłaty może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych lub ich
przedstawicieli ustawowych, gdy zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek:
1) legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym;
2) jest dotknięta długotrwałą lub ciężką choroba uniemożliwiającą wykonywanie pracy zarobkowej;
3) jest przewlekle psychicznie chora i nie posiada żadnych dochodów;
4) jest ubezwłasnowolniona całkowicie;
5) jest bezrobotna i utrzymuje się ze świadczeń pomocy społecznej bądź pozostaje na wyłącznym utrzymaniu
rodziców lub innych osób;
6) jest małoletnia i nie wykonuje pracy zarobkowej;
7) jest bezdomna;
8) przebywa w zakładzie karnym nie wykonując w nim odpłatnej pracy i nie osiąga żadnych dochodów;
9) przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce zapewniającej odpłatnie całodobowa opiekę;
10) osoba zobowiązana realizuje świadczenia alimentacyjne względem dziecka lub osoby pełnoletniej;
11) osoba zobowiązana zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem, matką i ojcem współmałżonka;
12) za odstąpieniem od ustaleniem opłaty przemawia szczególnie ważny interes osoby zobowiązanej lub
interes publiczny.
3. W przypadku, gdy rodzic dziecka jest niepełnoletni, odstępuje się od naliczania opłaty do czasu
uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletniości.
4. Wniosek o odstąpienie od naliczania opłaty, musi zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu oraz
zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie tej instytucji, a także dokumentację potwierdzającą
wskazane okoliczności.
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§ 8. Umorzenie w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty
lub odstępowania od ustalenia opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Tracą moc uchwały: Nr XXVII/118/04 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała
Nr VIII/37/07 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 kwietnia 2007 r., Uchwała Nr XLVII/209/10 Rady Powiatu
w Opatowie z dnia 22 września 2010 r. i Uchwała Nr III/20/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia
2010 r.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie
Zbigniew Wołcerz

