
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/113/2012 

RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 

z dnia 28 czerwca 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 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 

w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 8870 ze zm.) Rada 

Powiatu Ząbkowickiego uchwała, co następuje:  

§ 1. Określa się warunki umorzenia w całości lub 

w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty, oraz odstąpienia od usta-

lenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

§ 2. Ilekroć w 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 ze 

zm.);  

2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko prze-

bywające w pieczy zastępczej, w tym osobę pełno-

letnią, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy;  

3) uldze − oznacza to umorzenie w całości lub części, 

łącznie z odsetkami oraz rozłożenia na raty, odro-

czenie terminu spłaty należności lub odstąpienia od 

ustalenia odpłatności;  

4) decyzji − należy przez to rozumieć decyzję starosty;  

5) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to 

rozumieć dochód zgodnie z art. 6 pkt 3 i art. 8 

ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i 13 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);  

6) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć 

kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 

ustawy o pomocy społecznej, podlegające walory-

zacji zgodnie z przepisami tej ustawy;  

7) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć 

osobę zobowiązaną do ponoszenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej.  

§ 3. Umorzenie w całości należności z tytułu 

opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami 

może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowią-

zanych w następujących sytuacjach:  

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę-

powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż-

szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należ-

ności, postępowanie egzekucyjne okazało się nie-

skuteczne lub egzekucja została umorzona;  

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony 

w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane 

możliwości zapewnienia dziecku opieki i wycho-

wania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby pro-

wadzić do ponownej utraty możliwości sprawowa-

nia opieki i wychowania oraz ponownym umiesz-

czeniem dziecka w pieczy zastępczej;  

3) osobą zobowiązana do zapłaty należności jest oso-

ba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając 

w pieczy zastępczej a odpłatność dotyczy okresu 

pobytu w tej pieczy i spełnia ona kryterium do 

otrzymania pomocy, o której mowa w art. 142 

ustawy;  

4) osoba zobowiązana do zapłaty należności zmarła 

nie pozostawiając żadnego majątku lub spadko-

bierców;  

5) nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowią-

zanej, ani tez nie ustanowiono kuratora osoby nie-

obecnej.  

§ 4. Umorzenie w części należności z tytułu opła-

ty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić z urzę-
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du lub na wniosek osób zobowiązanych, jeżeli zacho-

dzi jedna z poniższych przesłanek :  

1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie osób 

zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie 

więcej niż 100% kwoty kryterium dochodowego;  

2) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozo-

stające pod ich opieką;  

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt 

innych członków rodziny w jednostkach pomocy 

społecznej, innych instytucjach zapewniających 

całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub 

przebywające w pieczy zastępczej;  

4) występuje długotrwała choroba, bezdomność, nie-

pełnosprawność, znaczne straty materialne powsta-

łe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 

losowych.  

§ 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu 

płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy 

zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek 

osób zobowiązanych w przypadku, gdy zastosowanie 

ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części 

oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych oko-

liczności:  

1) osoby zobowiązane współpracują z pracownikiem 

socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powro-

tu dziecka do domu rodzinnego;  

2) osoby zobowiązane realizują, na rzecz powrotu 

dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego 

kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie 

o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną 

o którym mowa w ustawie;  

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt 

innych członków rodziny w jednostkach pomocy 

społecznej, innych instytucjach zapewniających 

całodobową opiekę lub na leczenie, rehabilitację 

albo pobyt w pieczy zastępczej;  

4) występuje długotrwała choroba, bezdomność, 

znaczne straty materialne powstałe w wyniku klę-

ski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

§ 6. Od należności, których termin zapłaty odro-

czono lub rozłożono na raty nie nalicza się odsetek za 

zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do dnia 

upływu terminów zapłaty, określonych w decyzji.  

§ 7. 1. Podstawą odstąpienia od ustalenia opłaty 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest sytuacja: 

rodzinna, materialna, dochodowa, majątkowa i zdro-

wotna osoby zobowiązanej.  

2. Decyzję o odstąpieniu od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej można wydać dla 

każdej z osób zobowiązanych indywidualnie, jeżeli 

osoby te prowadzą oddzielnie gospodarstwo domo-

we.  

§ 8. W przypadku, gdy dochód na osobę 

w rodzinie osoby zobowiązanej lub dochód na osobę 

zobowiązaną samotnie gospodarującą nie przekracza 

lub jest równy 100% kryterium dochodowego, można 

odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej.  

§ 9. Na wniosek zobowiązanego lub z urzędu, 

można odstąpić od ustalenia opłaty, ze wzglądu na:  

1) długotrwałą chorobę,  

2) orzeczoną niepełnosprawność osoby zobowiąza-

nej,  

3) przewlekłą chorobę, co najmniej jednej osoby 

w rodzinie osoby zobowiązanej, w związku 

z czym wydatki ponoszone na leczenie, powodu-

ją znaczny wzrost kosztów,  

4) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym 

lub zakładzie karnym,  

5) pobyt osoby zobowiązanej w placówkach pomo-

cy społecznej,  

6) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej,  

7) bezdomność osoby zobowiązanej,  

8) długotrwałe bezrobocie osoby zobowiązanej,  

9) brak dochodu osoby zobowiązanej pozostającej 

we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą 

posiadającą własne źródło dochodu (np. konku-

binat) z wyłączeniem małżonków mających 

wspólność majątkową oraz sytuacji, kiedy kon-

kubent jest ojcem dziecka lub osoby pełnoletniej 

przebywającej w pieczy zastępczej,  

10) korzystanie osoby zobowiązanej ze świadczeń 

pomocy społecznej,  

11) ponoszenie opłaty przez osobę zobowiązaną za 

pobyt innych członków rodziny w pieczy zastęp-

czej, domu pomocy społecznej, ośrodku wspar-

cia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej 

placówce,  

12) niepełnoletność osoby zobowiązanej,  

13) dobrowolną lub zasądzoną orzeczeniem sądo-

wym realizacją alimentów na rzecz dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej,  

14) straty materialne powstałe w wyniku klęski ży-

wiołowej lub zdarzeń losowych,  

15) niemożność ustalenia miejsca pobytu osoby zo-

bowiązanej, pomimo tego, iż nie została wymel-

dowana z dotychczasowego adresu zamieszka-

nia.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Ząbkowickiego.  

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

§ 12. Tracą moc:  

1) uchwała nr XIX/137/2004 z dnia 30 wrzesień 2004 r. 

w sprawie ustalania warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt 

dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastęp-

czej wraz z uchwałami zmieniającymi  

nr XXI/150/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.,  

nr XXXII/223/2006 z dnia 14 marca 2006 r.  
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2) uchwała nr XXVI/178/2005 z dnia 30 czerwca 

2005r. w sprawie ustalenia warunków częściowego 

lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów 

prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka 

lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- 

-wychowawczej oraz zwalniania osoby pełnolet-

niej z opłat za jej pobyt w tej placówce wraz 

z uchwałą zmieniającą nr XXXII/222/2006 z dnia 

14 marca 2006 r.  

3) uchwała nr XX/102/2012 Rady Powiatu Ząbko-

wickiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szcze-

gółowych warunków umarzania w całości lub 

w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu 

płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od 

ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastęp-

czej.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni, od daty opublikowania w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu:  

Grażyna Orczyk 

 

  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 2542


		0001-01-01T00:00:00+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




