
UCHWAŁA NR XV/118/12
RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE

z dnia 15 marca 2012 r.

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 za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 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 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm/ Rada Powiatu w Krasnymstawie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się 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 w pieczy 
zastępczej. 

§ 2. 

1. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego określonego 
przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn. 
zm.)  odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

2. W sytuacji gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty wskazane w ust.1, można odstąpić od 
ustalenia odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej, w przypadku zaistnienia podanych poniżej okoliczności, 
takich jak: 

1) długotrwała choroba, choroba psychiczna, niepełnosprawność osoby zobowiązanej do odpłatności, 
bezrobocie, bezdomność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego; 

2) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej; 

3) osoba zobowiązana przebywa w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym; 

4) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za inne dzieci przebywające w pieczy zastępczej; 

5) ponoszona odpłatność naruszałaby bezpieczeństwo socjalne rodziny dziecka lub też niweczyłaby skutki 
udzielanej pomocy przez instytucje wspierające rodzinę; 

6) osoba zobowiązana opłaca dobrowolnie lub zasądzone postanowieniem sądowym alimenty na rzecz 
dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej. 

3. Odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli: 

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat, 

2) rodzic dziecka jest nieletni – do czasu uzyskania przez niego pełnoletniości. 
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§ 3. Umorzenie w całości  łącznie z odsetkami należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej może nastąpić, jeżeli: 

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne 
a egzekucja została umorzona; 

2) występuje inna uzasadniona okoliczność, taka jak: długotrwała choroba, choroba psychiczna, 
niepełnosprawność osoby zobowiązanej do odpłatności, bezrobocie, bezdomność, znaczne straty materialne 
powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego. 

§ 4. Umorzenie w części  łącznie z odsetkami należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej może nastąpić, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej podanej poniżej okoliczności takiej jak: 

1) wielodzietność; 

2) bezdomność; 

3) długotrwała lub ciężka choroba; 

4) bezrobocie; 

5) niepełnosprawność; 

6) przemoc w rodzinie; 

7) alkoholizm i narkomania; 

8) sieroctwo; 

9) zdarzenia losowe. 

§ 5. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności oraz zachodzi 
co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy 
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy 
zastępczej; 

2) występuje inna uzasadniona okoliczność, taka jak: długotrwała choroba, choroba psychiczna, 
niepełnosprawność osoby zobowiązanej do odpłatności, bezrobocie, bezdomność, znaczne straty materialne 
powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego. 

§ 6. 

1. Odroczenie płatności należności lub rozłożenie na raty powinno być dokonane w formie pisemnej 
z podaniem terminów ich zaspokojenia, przy czym ustalenie warunków płatności następuje w ten sposób, aby 
możliwe było wszczęcie postępowania w celu ich dochodzenia, przed upływem terminu przedawnienia. 

2. Odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na czas nie dłuższy niż 
12 miesięcy. 

3. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie. 

§ 8. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XX/158/04 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie określenia 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej. 

2) Uchwała Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie określenia 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Poz. 1348Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego — 2 —
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



3) Uchwała Nr XIV/109/12  Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określania 
szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Marek Nowosadzki
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