
 

 

UCHWAŁA NR XV/171/12 

RADY MIASTA CHEŁM 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej.  

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 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 z późn. 

zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

1. Uchwała określa szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonych na 

podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

2. Wobec solidarnej odpowiedzialność rodziców za ponoszenie opłat w pieczy zastępczej, warunki do 

zastosowania ulg i zwolnień, o których mowa w niniejszej uchwale, winny dotyczyć każdego z nich, a gdy za 

pobyt dziecka oprócz rodziców do opłat są solidarnie zobowiązane również i inne osoby, warunki winny zostać 

spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.  

§ 2.  

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na czas określony 

w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 4, z urzędu lub na wniosek osób 

zobowiązanych, o których mowa w art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić gdy dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, osób 

zobowiązanych do ponoszenia opłat, nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego przepisami 

ustawy o pomocy społecznej.  

3. Poza okolicznością, o której mowa w ust. 2, można całkowicie odstąpić od 

ustalenia opłaty w pieczy zastępczej gdy dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, osób 

zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego przepisami 

ustawy o pomocy społecznej, ze względu na:  

1) długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub innych członków rodziny, w sytuacji 

gdy wydatki ponoszone na leczenie, powodują znaczny wzrost kosztów utrzymania,  

2) ponoszenie opłat za pobyt osoby zobowiązanej lub innych członków rodziny w pieczy zastępczej, domu 

pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej placówce,  

3) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych,  
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4) inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie od ponoszenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej 

w wyniku trudnej sytuacji majątkowej, osobistej, zdrowotnej osoby zobowiązanej w szczególności gdy 

egzekucja opłaty zagraża egzystencji tej osoby.  

4. W przypadku, gdy rodzic dziecka jest niepełnoletni, odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletniości.  

§ 3.  

1. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może zostać umorzona w całości lub w części z urzędu lub 

na wniosek osoby zobowiązanej jeżeli:  

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny 

na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,  

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawarte w kontrakcie 

socjalnym, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa 

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

3) zachodzą przyczyny powstałe po ustaleniu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, mogące stanowić 

przesłanki do odstąpienia od opłaty na podstawie § 2 ust. 2 i 3 uchwały, a za umorzeniem przemawia ich 

przewidywalna trwałość i szczególnie ważny interes osoby zobowiązanej,  

4) różnica pomiędzy opłatą za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a dochodem osoby zobowiązanej jest niższa 

od kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej dla osoby lub osoby 

w rodzinie,  

5) 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,  

6) osoba zobowiązana zmarła.  

2. Umorzenie opłaty pociąga za sobą umorzenie odsetek za zwłokę, a jeżeli umorzenie dotyczy części 

opłaty, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.  

3. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części opłaty, organ uprawniony określa termin spłaty 

nieumorzonej części opłaty, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty osoba zobowiązana do 

ponoszenia odpłatności zobowiązana jest do zapłaty całej należności.  

§ 4. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może 

nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej jeżeli  przeprowadzone na wniosek postępowanie 

wykaże, że za jej udzieleniem przemawia ważny uzasadniony interes dłużnika lub interes publiczny, na 

następujących warunkach:  

1) rozłożenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na nie więcej niż 12 rat 

miesięcznych, płatnych na koniec każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

udzielenie ulgi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na maksymalnie 60 rat,  

2) odroczenia terminu uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można udzielić maksymalnie 

o 12 miesięcy, chyba, że odroczenie spowodowane jest pobytem w areszcie śledczym lub w zakładzie 

karnym,  

3) od daty rozłożenia opłaty na raty lub odroczenia jej terminu płatności do daty spłaty tej należności nie 

pobiera się odsetek za zwłokę,  

4) jeżeli osoba zobowiązana nie wywiązuje się prawidłowo z ustaleń dotyczących rozłożenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej na raty i nie spłaci jakiejkolwiek z raty w terminie lub nie uiści opłaty 

w odroczonym terminie  płatności, pozostała do uiszczenia opłata wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, 

od pierwotnych terminów płatności staje się wymagalna, a decyzja w przedmiocie ulgi lub zwolnień może 

zostać uchylona,  

5) w przypadku, gdy dowody na podstawie których udzielono ulgi w opłacie za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej okazały się nieprawdziwe lub osoba zobowiązana wprowadziła organ udzielający ulgi w błąd, 

decyzja w przedmiocie ulgi lub zwolnień może zostać uchylona.  
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§ 5.  

1. Wniosek o udzielenie umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej winien zawierać 

w szczególności:  

1) podstawowe dane osoby zobowiązanej,  

2) sprecyzowanie wniosku w tym określenia wnioskowanej ilości rat lub proponowany termin płatności,  

3) uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi lub 

zwolnienia.  

2. Udzielenie ulgi w opłacie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zwolnienia z opłaty następuje na 

podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Chełm, lub osoby przez niego 

upoważnionej.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.  

§ 7. Tracą moc:  

1) uchwała Nr XX/225/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

zmieniona uchwałą Nr XXII/194/08 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2008 r.,  

2) uchwała Nr XX/226/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie częściowego lub 

całkowitego zwalniania  rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni, od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Zygmunt Gardziński 
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