
 

 

UCHWAŁA NR XXXI.185.2017 

RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2017 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 rodzicom za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie  

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) oraz 

art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/136/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2012 roku 

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

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom za pobyt dziecka 

lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Zielonogórskiego 

 

 

Czesław Hołołub 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r.
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXXI.185.2017 

Rady Powiatu Zielonogórskiego 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 

w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, o których mowa 

w art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Rozdział 1. 

Postanowienia wstępne 

§ 1. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o:  

1) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.); 

2) ustawie o rehabilitacji – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.); 

3) ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oznacza to ustawę 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.); 

4) ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – oznacza to ustawę z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.); 

5) dłużniku – oznacza to osobę zobowiązaną, której została ustalona opłata za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej, a której nie uregulowała w całości w terminie wskazanym 

w decyzji administracyjnej; 

6) dochodzie – oznacza to sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego wszczęcie 

postępowania dotyczącego ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opieki 

zdrowotnej lub miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 

w którym wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub 

zakładzie opieki zdrowotnej lub złożono wniosek pomniejszoną o: 

a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 

przepisach, 

Do dochodu nie wlicza się środków uzyskanych z tytułu umowy pożyczki lub kredytu; 

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej 

charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

wartości świadczenia w naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 

20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 z późn. zm.); dochodu z powierzchni użytków 

rolnych poniżej 1ha przeliczeniowego; świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 195 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 575 z późn. zm.); świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.). 
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Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 15% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. 

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej.; 

7) dochodzie na osobę w rodzinie – oznacza to dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie; 

8) dochód rodziny – oznacza to sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie; 

9) dochodzie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych – oznacza to przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, 

obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych 

i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od 

dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 

określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności 

gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę 

miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym 

od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego, zawierającego informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy 

pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność 

gospodarcza; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; należnego podatku; 

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

10) dochodzie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach 

określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne – oznacza to kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu 

z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek 

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; 

11) instytucjonalnej pieczy zastępczej – oznacza to placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjny ośrodek preadopcyjny; 

12) klęsce żywiołowej – oznacza to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe 

występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na 

rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin 

lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu, których skutki zagrażają życiu 

lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach,  

a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we 

współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod 

jednolitym kierownictwem; 

13) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – oznacza to wynagrodzenie ustalane rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za dany rok na podstawie 

art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.); 

14) należności – oznacza to należność powstałą w wyniku ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie; 

15) niepełnosprawności – oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych 

z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, potwierdzoną orzeczeniem 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 297



16) organie – oznacza to starostę lub osobę działającą z upoważnienia starosty; 

17) osobie pełnoletniej – oznacza to: 

a) osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i przebywa w dotychczasowej rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio 

rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, w uczelni, 

u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności także na kursach, jeśli ich ukończenie jest 

zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, 

b) osobę, która ukończyła 18 rok życia, przebywającą w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-

opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, jeżeli 

kształci się dalej – do ukończenia 26 roku życia; 

18) osobie samotnie gospodarującej – oznacza to osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe; 

19) osobie zobowiązanej – oznacza to rodzica dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, o którym mowa 

w art. 193 ust. 1 i ust. 6 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rodzica dziecka 

umieszczonego w zakładzie opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

20) pieczy zastępczej – oznacza to rodzinną pieczę zastępczą i instytucjonalną pieczę zastępczą; 

21) placówce opiekuńczo-wychowawczej – oznacza to placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego oraz rodzinnego; 

22) placówce pomocy społecznej – oznacza to dom pomocy społecznej, ośrodek wsparcia, środowiskowy 

dom samopomocy, dom dziennego pobytu, ośrodek interwencji kryzysowej, schronisko lub noclegownię 

dla osób bezdomnych; 

23) rodzinie – oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

24) rodzinnej pieczy zastępczej – oznacza to rodzinę zastępczą spokrewnioną, rodzinę zastępczą 

niezawodową, zawodową rodzinę zastępczą oraz rodzinny domy dziecka; 

25) uldze – oznacza to rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności; 

26) wspólnym gospodarstwie domowym – oznacza to wspólne zamieszkiwanie określonych osób, wspólne 

zaspokajanie potrzeb życiowych, w tym wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu codziennych spraw 

związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub 

częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi; 

27) zakładzie opieki zdrowotnej – oznacza to zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 

lub zakład rehabilitacji leczniczej; 

28) zdarzeniu losowym – oznacza to zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka i nie do 

uniknięcia mimo zachowania należytej staranności. 

Rozdział 2. 

Szczegółowe warunki odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej lub w zakładach opieki zdrowotnej 

§ 2. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej lub 

zakładzie opieki zdrowotnej na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu w przypadku, gdy: 

1) dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 100% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym; 

2) osoba zobowiązana mieszka wspólnie z rodziną zastępczą, sprawującą pieczę zastępczą nad jej dzieckiem 

oraz nie posiada własnego dochodu; 
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2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub 

osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej na wniosek osoby zobowiązanej, gdy 

dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym oraz w rodzinie osoby zobowiązanej występuje co 

najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

1) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje długotrwała choroba, co zostanie potwierdzone orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim i rodzina ponosi wydatki z tym związane; 

2) osoba zobowiązana jest osobą niepełnosprawną i wymaga pomocy innych osób w zakresie samoobsługi 

i pełnienia ról społecznych, co zostanie potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

zaświadczeniem lekarskim oraz ponosi wydatki z tym związane; 

3) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt własny lub innych członków rodziny w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, rodzinie zastępczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, zakładzie opieki zdrowotnej lub 

placówce pomocy społecznej; 

4) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń 

losowych; 

5) osoba zobowiązana nie posiada własnego dochodu. 

3. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 

100% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i nie zastosowano wobec osoby 

zobowiązanej całkowitego odstąpienia od ustalenia opłaty na podstawie § 2 ust. 1 i ust. 2, ustala się następujące 

zasady odstąpienia od ustalenia opłaty osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej: 

L.P. 
Dochód na osobę w rodzinie do minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym 

% odstąpienia od opłaty za pobyt 

dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej 

1. powyżej 100% do 120% 85% 

2. powyżej 120% do 140% 70% 

3. powyżej 140% do 160% 55% 

4. powyżej 160% do 180% 40% 

5. powyżej 180% do 200% 25% 

6. powyżej 200% do 220% 10% 

7. powyżej 220% 0% 

4. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 

100% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i nie zastosowano wobec osoby 

zobowiązanej całkowitego odstąpienia od ustalenia opłaty na podstawie § 2 ust. 1 i ust. 2 ustala się następujące 

zasady odstąpienia od ustalenia opłaty osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w instytucjonalnej pieczy zastępczej: 

L.P. 
Dochód na osobę w rodzinie do minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym 

% odstąpienia 

od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

1. powyżej 100% do 120% 94% 

2. powyżej 120% do 140% 88% 

3. powyżej 140% do 160% 82% 

4. powyżej 160% do 180% 76% 

5. powyżej 180% do 200% 70% 

6. powyżej 200% do 220% 64% 

7. powyżej 220% do 240% 58% 

8. powyżej 240% do 260% 52% 

9. powyżej 260% do 280% 43% 

10. powyżej 280% do 300% 40% 

11. powyżej 300% do 320% 34% 

12. powyżej 320% do 340% 28% 

13. powyżej 340% do 360% 22% 
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14. powyżej 360% do 380% 16% 

15. powyżej 380% do 400% 10% 

16. powyżej 400% do 420% 6% 

17. powyżej 420% 0% 

5. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 

100% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i nie zastosowano wobec osoby 

zobowiązanej całkowitego odstąpienia od ustalenia opłaty na podstawie § 2 ust. 1 i ust. 2, ustala się następujące 

zasady odstąpienia od ustalenia opłaty osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w zakładzie opieki zdrowotnej: 

L.P. 
Dochód na osobę w rodzinie do minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym 

% odstąpienia od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka umieszczonego przez 

sąd w zakładzie opieki zdrowotnej 

1. powyżej 100% do 120% 90% 

2. powyżej 120% do 140% 80% 

3. powyżej 140% do 160% 70% 

4. powyżej 160% do 180% 60% 

5. powyżej 180% do 200% 50% 

6. powyżej 200% do 220% 40% 

7. powyżej 220% do 240% 30% 

8. powyżej 240% do 260% 20% 

9. powyżej 260% do 280% 10% 

10. powyżej 280% 0% 

6. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres nieprzekraczający jednego roku 

7. Odstąpienie w całości lub w części od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej, 

która współpracuje z organem i nie uchyla się od przedstawienia informacji i dowodów niezbędnych w celu 

przeprowadzenia analizy sytuacji osoby zobowiązanej. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 2 oraz oświadczenie o stanie majątkowym wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wskazane okoliczności. 

8. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do odstąpienia w całości 

lub w części od ustalenia opłaty, organ wzywa osobę zobowiązaną do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania. 

9. Nieuzupełnienie wniosku przez osobę zobowiązaną w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. 

10. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych czynności nie zostało ustalone miejsce pobytu osoby 

zobowiązanej, nie wszczyna się postępowania w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w pieczy zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej. 

11. Nie wszczyna się postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej w stosunku do osoby zobowiązanej niepełnoletniej, do 

czasu uzyskania przez osobę zobowiązaną pełnoletności. 

Rozdział 3. 

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności oraz rozłożenia na raty należności wynikających z ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w pieczy zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej 

§ 3. 1. Należność może być umorzona w całości łącznie z odsetkami na pisemny wniosek dłużnika lub 

z urzędu, jeżeli ustalone w wyniku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że: 

1) nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca jego faktycznego pobytu; 

2) dłużnik zmarł; 

3) postępowanie egzekucyjne zostało umorzone; 
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4) pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej został zakończony w wyniku 

odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, 

a dochodzenie należności mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki 

i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej; 

5) występują okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2. 

2. Należność może być umorzona w części łącznie z odsetkami na pisemny wniosek dłużnika, jeżeli 

nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w ust. 1 oraz dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby 

samotnie gospodarującej wynosi odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę: 

1) powyżej 100% do 110% – kwota umorzenia 90%; 

2) powyżej 110% do 120% – kwota umorzenia 80%; 

3) powyżej 120% do 130% – kwota umorzenia 70%; 

4) powyżej 130% do 140% – kwota umorzenia 60%; 

5) powyżej 140% do 150% – kwota umorzenia 50%; 

6) powyżej 150% do 160% – kwota umorzenia 40%; 

7) powyżej 160% do 170% – kwota umorzenia 30%; 

8) powyżej 170% do 180% – kwota umorzenia 20%; 

9) powyżej 180% do 200% – kwota umorzenia 10%; 

10) powyżej 200% – kwota umorzenia 0%. 

3. Umorzenie należności w całości lub w części na wniosek osoby zobowiązanej może mieć zastosowanie 

wyłącznie wobec dłużników, którzy współpracują z organem i nie uchylają się od przedstawienia informacji 

i dowodów niezbędnych w celu przeprowadzenia analizy sytuacji osoby zobowiązanej. Wniosek powinien 

zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz oświadczenie 

o stanie majątkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi wskazane okoliczności. 

4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do umorzenia należności 

w całości lub w części, organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie wniosku 

bez rozpatrzenia. 

§ 4. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub dłużnika, gdy 

zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części. 

2. Od należności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek ustawowych za opóźnienie 

za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności lub jej części w okresie 3 miesięcy od ustalonego terminu, 

odpowiednio należność lub pozostała część należności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami 

należnymi od dnia wymagalności. 

4. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej lub zakładzie opieki zdrowotnej na wniosek osoby zobowiązanej lub dłużnika może mieć 

zastosowanie wyłącznie wobec osób zobowiązanych lub dłużników, którzy współpracują z organem i nie 

uchylają się od przedstawienia informacji i dowodów niezbędnych w celu przeprowadzenia analizy sytuacji 

osoby zobowiązanej lub dłużnika. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w ust. 1 oraz oświadczenie o stanie majątkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wskazane okoliczności. 

5. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do rozłożenia na raty lub 

odroczenia terminu płatności miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opieki 

zdrowotnej, organ wzywa osobę zobowiązaną lub dłużnika do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania. 
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6. Nieuzupełnienie wniosku przez osobę zobowiązaną lub dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 5. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a niezakończonych przez 

wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, zastosowanie znajdzie niniejsza uchwała. 
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