
 

 

UCHWAŁA NR XVI/245/2012 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego umarzania, odraczania terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

pochodzącego z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, 

poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1485, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), w związku z art. 194 ust. 

2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, 

Nr 288, poz. 1690) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego umarzania, odraczania terminu płatności, rozłożenia 

na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej pochodzącego z 

terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

§ 3. Tracą moc:  

1) Uchwała Nr XLIX/631/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 

określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz oso-

by pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej pochodzących z terenu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego;  

2) Uchwała Nr XLIX/632/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 

określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz oso-

by pełnoletniej w rodzinie zastępczej pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego: 

Klemens Derach 
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Załącznik 

do uchwały nr XVI/245/2012 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

WARUNKI UMARZANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ŁĄCZNIE Z ODSETKAMI, ODRACZANIA 

TERMINU PŁATNOŚCI, ROZKŁADANIA NA RATY LUB ODSTĘPOWANIA OD USTALENIA 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA  

Określa się warunki umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, 

rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:  

1) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 

149, poz. 887, z późn. zm.);  

2) dziecko – osobę małoletnią umieszczoną w pieczy zastępczej na podstawie ustawy oraz osobę pełnoletnią, 

o której mowa w art. 37 ustawy, przebywającą w pieczy zastępczej;  

3) piecza zastępcza – zapewnienie dziecku opieki i wychowania w formie zastępczej lub instytucjonalnej, gdy 

rodzice dziecka nie mogą opieki takiej zapewnić;  

4) rodzinna piecza zastępcza – opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej funkcjonującej w formie 

przewidzianej ustawą, lub w rodzinnym domu dziecka;  

5) instytucjonalna piecza zastępcza – opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;  

6) dochód - dochód ustalony zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);  

7) opłata – opłatę miesięczną za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, do ponoszenia, której zobowiązane są 

osoby wskazane w ustawie;  

8) osoby zobowiązane – rodziców biologicznych lub adopcyjnych dziecka przebywającego w pieczy zastęp-

czej, także rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza została ograniczona lub za-

wieszona oraz osoby wymienione w art. 193 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-

dziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.).  

2. Wysokość opłaty określana jest na podstawie przepisów ustawy w formie decyzji administracyjnej wy-

dawanej przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty Łódzkiego 

Wschodniego, kierowanej do osoby zobowiązanej. Opłata wnoszona jest na konto określone w decyzji.  

3. Umorzenie opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie 

na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w drodze decyzji 

administracyjnej z urzędu lub na wniosek osoby/osób zobowiązanych.  

4. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty Łódzkiego Wschodniego 

wydając decyzję uwzględnia niniejsze zasady biorąc pod uwagę sytuację dochodową, zdrowotną, rodzinną i 

majątkowa osoby zobowiązanej, ustaloną na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji, oświadczeń składa-

nych przez wnioskodawcę lub dokumentów przedkładanych przez tę osobę.  

5. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy:  

1) dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia net-

to;  

2) dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 80% kwoty najniższego wynagrodzenia 

netto;  

3) osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domo-

wym z osobą posiadającą własne źródło dochodu;  
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4) osoba zobowiązana reguluje zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka, co zostaje potwierdzone stosow-

nym dokumentem;  

5) osoba zobowiązana korzysta sukcesywnie z pomocy społecznej, co stanowi jej podstawowe źródło utrzy-

mania;  

6) rodzic dziecka nie jest pełnoletni i nie posiada dochodu, a rodzina, w której małoletni rodzic przebywa nie 

jest zobowiązana do alimentowania dziecka;  

7) nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej;  

8) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub w innej instytucji całodobowo świadczącej 

utrzymanie;  

9) zobowiązanym stała się osoba pełnoletnia, o której mowa w art. 37 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.  

6. W przypadku ustania przyczyny odstąpienia od ustalenia opłaty, podejmuje się czynności skutkujące 

ustaleniem tego zobowiązania.  

7. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może obejmować oboje rodziców, 

jak i jednego z nich.  

8. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić maksymalnie na 

okres 12 miesięcy. W przypadku osoby wymienionej w ust. 5 pkt 9 odstąpienie następuje na okres pobytu 

w pieczy.  

9. W przypadku urlopowania dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej na czas przekraczający 30 

dni kalendarzowych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez osobę/instytucję, w której urlopowane dziecko 

przebywa, odstępuje się od obciążania osoby zobowiązanej opłatą za ten okres.  

10. Odroczenie terminu płatności może nastąpić w przypadku, gdy:  

1) długotrwała choroba w rodzinie osoby zobowiązanej i ponoszone w związku z tym wydatki na leczenie 

znacznie ograniczyły możliwości finansowe zobowiązanego;  

2) osoba zobowiązana doznała straty materialnej wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 

co znacznie pogorszyło jej sytuację finansową;  

3) osoba zobowiązana do opłaty przebywa w areszcie lub w zakładzie karnym i nie uzyskuje tam dochodów;  

4) inna szczególnie trudna sytuacja życiowa osoby zobowiązanej uniemożliwia aktualnie ponoszenie opłaty.  

11. Odroczenie terminu płatności z przyczyn wskazanych wyżej może nastąpić wyłącznie na wniosek oso-

by zobowiązanej i na podstawie dokumentów uzasadniających taki wniosek.  

12. Odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić maksymalnie 

na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu ustalona wcześniej opłata jest egzekwowana, jeżeli nie zacho-

dzą inne przesłanki do odstąpienia od dochodzenia opłaty.  

13. W okresie odroczenia płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty.  

14. Na uzasadniony wniosek osoby zobowiązanej ustalona opłata może być wnoszona w ratach. Decyzją 

administracyjną ustalającą opłatę określa się wysokość poszczególnych rat wraz z odsetkami, terminy ich wno-

szenia oraz konsekwencje nieterminowego regulowania rozłożonej opłaty.  

15. Umorzenie w całości lub w części wraz z odsetkami ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastęp-

czej następuje na wniosek lub z urzędu, gdy:  

1) osoba zobowiązana dotknięta jest bezdomnością, długotrwałym bezrobociem, ubóstwem, jest osobą uza-

leżnioną od alkoholu lub narkotyków;  

2) zobowiązany jest osobą niepełnosprawną z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 

i utrzymuje się wyłącznie z renty socjalnej lub zasiłku pielęgnacyjnego;  

3) zobowiązany jest osobą ubezwłasnowolnioną i nie posiada dochodu wystarczającego na ponoszenie opłaty 

bez uszczerbku dla swego bytu;  

4) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko;  
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5) w rodzinie zobowiązanego występuje wielodzietność, a żądanie zwrotu opłaty skutkować będzie znacznym 

pogorszeniem sytuacji materialnej i bytowej tej rodziny;  

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności;  

7) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.  

16. Odmowa umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności lub rozło-

żenia na raty oraz odstąpienia od ustalenia opłaty następuje w formie decyzji administracyjnej.  
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