
 

 

UCHWAŁA NR XIX/138/2012 

RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO 

z dnia 21 maja 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 opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej  

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy za-

stępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, ostatnia zmiana: 

Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1690), 12 pkt. 11 usta-

wy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powia-

towym (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. 

z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r., Nr 113, 

poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. 

z 2002 r., Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, 

poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 

z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, 

poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. 

z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, 

poz. 753; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. 

z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, 

poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. 

z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, 

poz. 113; Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; ostatnia 

zmiana Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281), Rada 

Powiatu Głogowskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Odstąpienie od naliczania odpłatności lub 

odroczenie odpłatności możliwe jest na wniosek dłuż-

nika i może nastąpić w przypadkach uzasadnionych 

ważnym interesem dłużnika lub interesem publicz-

nym, jeżeli nastąpiło:  

1) Ważne zdarzenie losowe.  

2) Klęska żywiołowa lub ekologiczna.  

3) Nagła choroba dłużnika odpowiednio udokumen-

towana zaświadczeniem lekarskim.  

4) Dłużnik na stałe przebywa w Zakładzie Opiekuń-

czo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej.  

5) Dłużnik posiada status osoby niepełnosprawnej ze 

wskazaniem braku możliwości podjęcia zatrudnie-

nia.  

§ 2. 1. Całkowite odstąpienie od naliczania na-

leżności możliwe jest gdy udokumentowany dochód 

na jedną osobę w gospodarstwie domowym lub na 

osobę samotna nie przekracza 100% minimalnego 

wynagrodzenia za prace w danym roku kalendarzo-

wym określonym w Rozporządzeniu Rady Mini-

strów.  

2. Odstąpienie od naliczania należności w części 

możliwe jest, gdy:  

  

Dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym lub na osobę samotną wynosi odpowiedni % 

minimalnego wynagrodzenia 

Kwota zwolnienia 

w % 

Powyżej 100% kryterium – do 120% (włącznie)  do 80%  

Powyżej 120% kryterium – do 140% (włącznie)  do 60%  

Powyżej 140% kryterium - do 160% (włącznie)  do 40%  

Powyżej 160% kryterium – do 180% (włącznie)  do 20%  

Powyżej 180% kryterium i wyżej  0%  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2012 r.

Poz. 2258



§ 3. 1. Należności pieniężne, na wniosek dłużni-

ka, mogą być umorzone w całości lub w części 

w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

dłużnika lub interesem publicznym, jeżeli:  

1) Występuje ciężka długotrwała choroba udokumen-

towana, połączona z ponoszeniem znacznych kosz-

tów na leczenie.  

2) Występuje niepełnosprawność uniemożliwiająca 

podjęcie zatrudnienia.  

3) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę-

powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż-

szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należ-

ności albo dwukrotne postępowanie egzekucyjne 

prowadzone w okresie 5 lat okazało się bezsku-

teczne.  

4) Należność dłużnika nie przekroczyła kwoty  

50,00 zł, a przewidywany koszt jej dochodzenia w 

postępowaniu sądowym i egzekucyjnym byłby 

niewspółmiernie wysoki w stosunku do tej należ-

ności.  

2. Należność może być umorzona w całości lub 

w części, jeżeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej 

w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystar-

czające.  

§ 4. 1. Umorzenie części należności lub rozłoże-

nie na raty wymaga zawarcia stosownego porozumie-

nia z oznaczeniem szczegółowych warunków spłaty 

pozostałej należności oraz terminu dokonywania 

wpłat. Niedotrzymanie jakichkolwiek warunków po-

rozumienia skutkuje wygaśnięciem porozumienia.  

2. Rozłożenie należności na raty może nastąpić 

tylko na wniosek dłużnika i na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy.  

3. Należność może być umorzona w części, jeżeli 

jej wysokość jest niewspółmiernie duża do możliwo-

ści zarobkowych osoby zobowiązanej, a obciążenie jej 

pełną odpłatnością spowodowałoby narastanie zadłu-

żenia, którego spłata nie byłaby możliwa ze środków 

osoby zobowiązanej w okresie ograniczonym okresem 

przedawnienia należności.  

4. Należność może być umorzona w całości lub 

w części, jeżeli z powodu okoliczności związanych ze 

stanem zdrowia osoby zobowiązanej lub członka naj-

bliższej rodziny albo osoby znajdującej się we wspól-

nym gospodarstwie domowym osoba ta nie jest 

w stanie zapłacić należności bez uszczerbku dla moż-

liwości utrzymania własnego i innych osób będących 

na jej utrzymaniu.  

§ 5. 1. Należność może być umorzona w całości 

lub w części w przypadku rzeczywistego opłacania 

alimentów przez osobę zobowiązaną.  

2. Wartość umorzenia uzależniona jest od wyso-

kości płaconych alimentów.  

§ 6. Należności mogą być umorzone w całości 

z urzędu, jeżeli:  

1) Osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żad-

nego majątku albo pozostawiła majątek niepodle-

gający egzekucji na podstawie odrębnych przepi-

sów, albo pozostawiła przedmioty codziennego 

użytku domowego których łączna wartość nie 

przekracza kwoty 6000 zł.  

2) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę-

powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż-

szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należ-

ności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 

nieskuteczne.  

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 

traci moc uchwała Rady Powiatu Głogowskiego  

nr XXII/196/2004 z dnia 7 września 2004 roku  

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowi-

tego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej oraz uchwała Rady Powiatu Głogowskiego 

nr XXV/219/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku 

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowi-

tego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich 

rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów 

dysponujących dochodami dziecka z opłat za pobyt 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Głogowskiego.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Marek Groffik 
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