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UCHWAŁA NR 47/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci i osób 
pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Na podstawie art.40 ust.1 i art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( 
tekst jednolity Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.79 ust.6 i art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) Rada 
Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwolnienie częściowe z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub 
placówce opiekuńczo wychowawczej, może nastąpić jeżeli: 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 100% kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 

2) dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej według zasad zamieszczonych w poniższej tabeli: 

 
Procentowy stosunek dochodu na osobę 

w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego na osobę określonego w art. 8 ust. 
1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach 
w stosunku do wysokości miesięcznej 

pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastepczej 

Wysokośc odpłatności 
w procentach w sostunku do 
ksztów utrzymania dziecka 

u mieszczonego w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 

101-150 5 2,5 
151-200 7,5 5 
201-250 15 10 
251-300 20 15 
301-350 30 20 
351-400 45 30 
401-450 60 40 
451-500 70 50 
501-550 80 60 
551-600 90 70 

powyżej 600 100 100 

§ 2. 

1. Zwolnienie całkowite z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub 
placówce opiekuńczo wychowawczej oraz za pobyt pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej może nastąpić jeżeli: 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 100% kwoty kryterium określonego w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 

2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty kryterium określonego w art. 8 ust. 1 pkt 
2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Można zwolnić całkowicie rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub 
placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za pobyt pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej również w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza odpowiednio 100% 
kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie 
z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w razie wystąpienia szczególnie uzasadnionych 
okoliczności, a w szczególności gdy: 
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1) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest osobą całkowicie niezdolną do pracy w rozumieniu 
art. 6 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 

2) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest osobą długotrwale chorą, co zostanie potwierdzone 
stosownym zaświadczeniem lekarskim, 

3) na całkowity dochód rodziny składa się co najmniej 80% świadczenia przyznanego na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 

4) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko, 

5) osoba zobowiązana jest osobą uczącą się i kontynuuje naukę w szkole, którą rozpoczęła przed 
osiągnięciem 18 roku życia, 

6) wystąpią inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla 

§ 4. 

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr 243/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 
października 2010 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci 
i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Bartmiński


