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UCHWAŁA Nr X/86/11 

Rady Powiatu Iławskiego 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. 
zmianami) Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Określa się zasady częściowego lub 

całkowitego zwalniania rodziców z opłat za całodobowy 
pobyt dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie 
opieki rodzicielskiej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 

 
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

  a) kryterium dochodowym - oznacza to dochód 
określony w podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, 

  b) rodzicach - oznacza to także rodziców dziecka 
pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy 
rodzicielskiej, 

  c) dziecku - oznacza to także osobę pełnoletnią 
przebywającą nadal w placówce opiekuńczo-
wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której 
rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności. 

 
§ 2. 1. Ustalając wysokość opłaty rodziców 

uwzględnia się ich sytuację rodzinną, zdrowotną, 
dochodową i majątkową. 

 
2. Zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej przysługuje w zależności od 
relacji dochodu osoby zobowiązanej do kryterium 
dochodowego wg następujących zasad: 
 

Miesięczny dochód osoby 
zobowiązanej 

Wysokość odpłatności 
liczona w % od 

wydatków 
ponoszonych przez 

placówkę na 
utrzymanie 

pierwszego dziecka 

Wysokość odpłatności 
liczona w % od 

wydatków ponoszonych 
przez placówkę na 

utrzymanie drugiego i 
kolejnych dzieci 

Jeśli dochód jest nie większy niż 
300 % kryterium dochodowego 

Zwolnienie całkowite Zwolnienie całkowite 

Jeśli dochód przekracza 300 %, lecz 
jest nie większy niż 350 % kryterium 
dochodowego 

5 % Zwolnienie całkowite 

Jeśli dochód przekracza 350 %, lecz 
jest nie większy niż 400 % kryterium 
dochodowego 

10 % Zwolnienie całkowite 

Jeśli dochód przekracza 400 %, lecz 
jest nie większy niż 450 % kryterium 
dochodowego 

15 % Zwolnienie całkowite 

Jeśli dochód przekracza 450 %, lecz 
jest nie większy niż 500 % kryterium 
dochodowego 

20 % 5 % za drugie dziecko, 
zwolnienie całkowite za 
kolejne dzieci 

Jeśli dochód przekracza 500 %, lecz 25 % 5 % za drugie i trzecie 

jest nie większy niż 550 % kryterium 
dochodowego 

dziecko, zwolnienie 
całkowite za kolejne 
dzieci 

Jeśli dochód przekracza 550 %, lecz 
jest nie większy niż 600 % kryterium 
dochodowego 

30 % 10 % za drugie, 5 % za 
trzecie dziecko, 
zwolnienie całkowite za 
kolejne dzieci 

Jeśli dochód przekracza 600 %, lecz 
jest nie większy niż 700 % kryterium 
dochodowego 

40 % 10 % za drugie i trzecie 
dziecko, zwolnienie 
całkowite za kolejne 
dzieci 

Jeśli dochód przekracza 700 %, lecz 
jest nie większy niż 800 % kryterium 
dochodowego 

50 % 10 % za drugie i trzecie 
dziecko,  
 5 % za kolejne dzieci 

Jeśli dochód przekracza 800 % 
kryterium dochodowego 

Pełny koszt 
utrzymania 

10 % za drugie i kolejne 
dzieci 

 
3. W uzasadnionych przypadkach można udzielić 

zwolnienia w zakresie większym niż określony w ust. 1. 
Przypadkami takimi mogą być np. długotrwała lub ciężka 
choroba, niepełnosprawność, straty materialne powstałe 
w wyniku zdarzeń losowych, itp. 

 
4. W uzasadnionych przypadkach można udzielić 

zwolnienia w zakresie mniejszym, niż określony w ust. 1 
albo odmówić jego udzielenia. Przypadkami takimi mogą 
być np. marnotrawienie posiadanych środków, 
porzucenie pracy lub uchylanie się od podjęcia 
proponowanego zatrudnienia, itp. 

 
§ 3. 1. Zwolnienie z opłat następuje w drodze decyzji, 

na wniosek rodziców lub z urzędu. 
 
2. Decyzje wydaje Starosta lub z jego upoważnienia 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Iławie i inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek 
Dyrektora. 

 
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 

moc uchwała Nr XIX/145/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w 
sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za 
pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. 

 
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady 
Henryk Dzierzęcki 

 

 


