
 

 

UCHWAŁA NR XIII/118/12 

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej 

przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej  

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1592; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. 

Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 r.  

Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180,  

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z Dz. U. z 2009 r.  

Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,  

poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, 

poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w zw. z art. 194 ust. 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, 

poz. 887; zm. Dz. U. z 2012 r. Nr 288, poz. 1690; Dz. 

U. z 2012 r. poz. 579) Rada Powiatu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki uma-

rzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom biologicz-

nym za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 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. z 2011 r. Nr 149,  

poz. 887 z późn. zm.),  

2) ustawa o pomocy społecznej − ustawa z dnia  

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

z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),  

3) dziecku − należy przez to rozumieć dziecko prze-

bywające w pieczy zastępczej;  

4) osobie pełnoletniej − należy przez to rozumieć osobę, 

o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, która osiągnęła pełnoletniość 

przebywając w pieczy zastępczej i po uzyskaniu peł-

noletniości nadal przebywa w pieczy zastępczej,  

5) dochodzie − należy przez to rozumieć dochód usta-

lony zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej,  

6) kryterium dochodowym − należy przez to rozu-

mieć kryterium dochodowe określone w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej,  

7) należności − należy przez to rozumieć należność 

z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,  

8) osobie zobowiązanej − należy przez to rozumieć 

osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności 

z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastęp-

czej.  

Rozdział 2 

Odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej  

§ 3. Można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt 

w pieczy zastępczej w przypadku, gdy:  

1) dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, określonego na podsta-

wie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;  

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę-

powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż-
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szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należ-

ności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 

nieskuteczne;  

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty zmarła;  

4) 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 ponownego umiesz-

czenia dziecka w pieczy zastępczej;  

5) rodzice płacą alimenty na dziecko umieszczone 

w pieczy zastępczej – dobrowolnie lub zasądzone 

postanowieniem sądu;  

6) z powodu okoliczności związanych ze stanem 

zdrowia osoby zobowiązanej lub członka jej naj-

bliższej rodziny albo osoby znajdującej się we 

wspólnym gospodarstwie domowym, osoba ta nie 

jest w stanie zapłacić należności bez uszczerbku 

dla możliwości utrzymania własnego i innych osób 

będących na jej utrzymaniu.  

§ 4. 1. W uzasadnionych przypadkach, niezależ-

nie od posiadanego dochodu rodziny, lub osoby sa-

motnie gospodarującej, można odstąpić od ustalenia 

należności ze względu na:  

1) utrzymywanie się rodziców ze świadczeń pomo-

cy społecznej;  

2) ubezwłasnowolnienie rodziców;  

3) niepełnoletność rodziców;  

4) osadzenie rodziców w areszcie śledczym lub za-

kładzie karnym;  

5) bezradność życiową;  

6) bezrobocie;  

7) orzeczoną niepełnosprawność;  

8) długotrwałą chorobę udokumentowaną stosow-

nym zaświadczeniem lekarskim;  

9) straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych;  

10) utrzymywanie się rodziców z pracy sezonowej 

lub dorywczej;  

11) wychowywanie dzieci przez rodzica samotnego.  

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, mogą 

dotyczyć zarówno osoby zobowiązanej, jak, również 

innej osoby pozostającej z nią we wspólnym gospo-

darstwie domowym lub najbliższego członka rodziny.  

§ 5. Można odstąpić od ustalenia opłaty w części 

jeżeli dochód osoby zobowiązanej wynosi: 

 

 Dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą wg art. 8 

ustawy w % 

Wysokość zwolnienia 

w % 

 powyżej 150% kryterium – do 200%  do 75%  

 powyżej 200% kryterium – do 250%  do 50%  

 powyżej 250% kryterium – do 300%  do 25 %  

 powyżej 300%  0%  

 

§ 6. Można odstąpić od ustalenia należności 

w części, jeżeli jej wysokość jest niewspółmiernie 

duża do możliwości zarobkowych osoby zobowiąza-

nej, a obciążenie jej pełną odpłatnością spowodowa-

łoby narastanie zadłużenia, którego spłata nie byłaby 

możliwa ze środków osoby zobowiązanej w okresie 

ograniczonym okresem przedawnienia należności.  

§ 7. Można odstąpić od ustalenia należności, gdy 

osoba zobowiązana przebywa poza granicami kraju lub 

w przypadku, gdy nie można ustalić jej miejsca pobytu.  

§ 8. Można odstąpić od ustalenia należności, gdy 

osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych 

członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, 

innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, 

leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej.  

Rozdział 3 

Odraczanie terminu płatności należności 

§ 9. 1. Termin płatności należności może być od-

roczony, jeżeli osoba zobowiązana znajdzie się  

w sytuacji niezdolności do wnoszenia należności,  

a okoliczność ta ma charakter krótkotrwały.  

2. Ust. 1 może mieć zastosowanie także względem 

części należności.  

Rozdział 4 

Rozkładanie na raty należności  

§ 10. 1. Należność może być rozłożona na raty 

w przypadku, w którym wysokość należności jest 

niewspółmiernie wysoka do aktualnych możliwości 

zarobkowych osoby zobowiązanej, a możliwości spła-

ty należności mogą wzrosnąć w okresie umożliwiają-

cym jej spłatę przed upływem okresu jej przedawnie-

nia.  

2. Ilość i wysokość rat powinna uwzględniać po-

zostawienie u osoby zobowiązanej środków finanso-

wych w wysokości 150% kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.  

3. Inne zobowiązania, za wyjątkiem zobowiązań 

alimentacyjnych oraz związanych bezpośrednio 

z utrzymaniem osoby zobowiązanej, nie powinny być 
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brane pod uwagę przy ustalaniu rat spłaty, chyba że 

powstały w okresie, w którym osoby te utrzymywały 

dzieci, za które naliczana jest odpłatność.  

4. Od należności pieniężnej, której termin płatno-

ści odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się 

odsetek za opóźnienie za okres od dnia złożenia wnio-

sku do upływu terminu zapłaty wynikającego z decy-

zji.  

Rozdział 5 

Umarzania należności  

§ 11. Do umarzania należności stosuje się odpo-

wiednio postanowienia o odstępowaniu od naliczenia 

należności.  

§ 12. 1. W przypadkach, w których możliwe jest 

umorzenie należności w części lub w całości zasady 

umarzania stosuje się także względem odsetek od 

danej należności.  

2. W przypadkach, w których możliwe jest umo-

rzenie należności w części, możliwość umorzenia 

może dotyczyć tylko odsetek.  

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe  

§ 13. W przypadku, gdy zobowiązanie do uiszcze-

nia należności dotyczy więcej niż jednej osoby, prze-

słanki do zastosowania wymienionych w uchwale ulg 

powinny dotyczyć wszystkich zobowiązanych.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Wrocławskiego.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu:  

Ewa Jankowiak
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