
UCHWAŁA NR XL/343/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, 
odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej 

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, 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) Rada Miejska Wałbrzycha 
uchwala, co następuje: 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania 
terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej. 

§ 2. Użyte w uchwale terminy oznaczają: 

1) ustawa - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, 
poz. 887), 

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) należność - należność z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

4) należność bieżąca - należność za okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

5) należność zaległa - należność za okres dłuższy niż 3 miesiące, 

6) osoba zobowiązana - osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności z tytułu opłat za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej. 

Umarzanie należności 

§ 3. Jeżeli dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego na 
podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, należność ma być umorzona w całości. 

§ 4. Należność może być umorzona w części jeżeli dochód osoby zobowiązanej wynosi: 

 
Dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą 

wg art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w % 
Wysokość 

zwolnienia w % 
1 Powyżej 150% kryterium - do 200% do 90% 
2 Powyżej 200% kryterium - do 250% do 80% 
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3 Powyżej 250% kryterium - do 300% do 70% 
4 Powyżej 300% kryterium - do 350% do 60% 
5 Powyżej 350% kryterium - do 400% do 50% 
6 Powyżej 400% kryterium - do 450% do 40% 
7 Powyżej 450% kryterium - do 500% do 30% 
8 Powyżej 500% kryterium - do 550% do 20% 
9 Powyżej 550% kryterium - do 600% do 10% 
10 Powyżej 600% 0 

§ 5. Należność może być umorzona w części, jeżeli jej wysokość jest niewspółmiernie duża do możliwości 
zarobkowych osoby zobowiązanej, a obciążenie jej pełną odpłatnością spowodowałoby narastanie zadłużenia, 
którego spłata nie byłaby możliwa ze środków osoby zobowiązanej w okresie ograniczonym okresem 
przedawnienia należności. 

§ 6. Należność może być umorzona w całości lub w części jeżeli z powodu okoliczności związanych ze 
stanem zdrowia osoby zobowiązanej lub członka jej najbliższej 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. 

§ 7. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części w przypadku rzeczywistego opłacania 
alimentów przez osobę zobowiązaną. 

2. Wartość umorzenia należy oceniać względem wysokości świadczonych alimentów oraz możliwości 
finansowych osoby zobowiązanej. 

§ 8. Należność może być umorzona w całości, jeżeli osoba zobowiązana znajduje się na utrzymaniu osoby 
uprawnionej do pobierania świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnego 
domu dziecka lub innej osoby znajdującej się z osobą uprawnioną we wspólnym gospodarstwie domowym. 

§ 9. 1. W uzasadnionych przypadkach, niezależnie od posiadanego dochodu rodziny, lub osoby samotnie 
gospodarującej, należność może być umorzona w całości lub w części ze względu na: 

1) udokumentowaną niepełnosprawność; 

2) długotrwałą chorobę udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim; 

3) ponoszenie przez osoby zobowiązań opłat za innych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub 
innej placówce pomocy społecznej; 

4) wychowywanie innego dziecka; 

5) zdarzenia losowe; 

6) strata materialna spowodowana klęską żywiołową. 

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć zarówno osoby zobowiązanej jak również innej 
osoby pozostającej z nią we wspólnym gospodarstwie domowym lub najbliższego członka rodziny. 

§ 10. Należność może być umorzona w całości, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, a zaległość przekracza okres jednego roku. 

Odraczanie terminu płatności należności 

§ 11. 1. Termin płatności należności może być odroczony jeżeli osoba zobowiązana znajdzie się w sytuacji 
krótkotrwałej niezdolności do wnoszenia należności, a okoliczność ta ma charakter krótkotrwały. 

2. Odroczenie terminu płatności może mieć zastosowanie także względem części należności. 

Rozkładanie na raty należności 

§ 12. 1. Należność bieżąca może być rozłożona na raty w przypadku, w którym wysokość należności jest 
niewspółmiernie wysoka do aktualnych możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej, a możliwości te mogą 
wzrosnąć w okresie umożliwiającym spłatę należności przed upływem okresu przedawnienia należności. 
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2. Należność zaległa może być rozłożona na raty w przypadku, w którym wysokość należności jest 
niewspółmiernie wysoka do aktualnych możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej. 

3. Ilość i wysokość rat powinna uwzględniać pozostawienie u osoby zobowiązanej środków finansowych 
w wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

4. Inne zobowiązania, za wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych oraz związanych bezpośrednio 
z utrzymaniem osoby zobowiązanej, nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu rat spłaty, chyba że 
powstały w okresie, w którym osoby te utrzymywały dzieci, za które naliczana jest odpłatność. 

Odstępowanie od ustalenia opłaty 

§ 13. Można odstąpić od ustalenia należności, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności. 

§ 14. Można odstąpić od ustalenia należności jeżeli nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej. 

§ 15. Można odstąpić od ustalenia należności na okres nie dłuższy niż jeden rok. 

Postanowienia końcowe 

§ 16. W przypadku, gdy zobowiązanie do uiszczenia należności dotyczy więcej niż jednej osoby, przesłanki 
do zastosowania wymienionych w uchwale ulg powinny dotyczyć wszystkich zobowiązanych. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha 

Maria Anna Romańska
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