
 

 

UCHWAŁA NR XXV/136/2016 

RADY POWIATU W OLECKU 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 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, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814 i 1579), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z 2014 r. poz. 1198 i z 2016 r. poz. 1583) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala 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, a także opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w przypadku gdy poniósł ją powiat olecki zgodnie z art. 

18 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.); 

3) pieczy zastępczej - należy przez to rozumieć rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą; 

4) opłacie - należy przez to rozumieć opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej; 

5) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, jak również osobę 

pełnoletnią, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

6) osobie zobowiązanej - należy przez to rozumieć osobę zobowiązaną do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

7) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie 

z przepisami ustawy o pomocy społecznej; 

8) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie 

gospodarującej albo kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej; 
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9) osobie samotnie gospodarującej - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 6 pkt 10 ustawy 

o pomocy społecznej; 

10) rodzinie - należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Decyzję o zastosowaniu ulg wymienionych w niniejszej uchwale wydaje się na wniosek osoby 

zobowiązanej lub z urzędu. 

2. Organ w celu wydania decyzji ustala sytuację rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby 

zobowiązanej i może w tym celu żądać od niej złożenia wyjaśnień, oświadczeń, zaświadczeń lub innych 

dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 

§ 4. 1. 1.Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz 

z odsetkami, może nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie okazało się nieskuteczne lub egzekucja 

została umorzona; 

2) dziecko umieszczone w pieczy zastępczej wróciło pod opiekę osoby zobowiązanej do opłaty, a utrzymanie 

zobowiązania mogłoby prowadzić do utraty możliwości prawidłowego sprawowania opieki i wychowania 

oraz do ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej; 

3) ściągnięcie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji osoby zobowiązanej oraz osób 

pozostających na jej utrzymaniu; 

4) zachodzi uzasadniony ważny interes osoby zobowiązanej; 

5) osoba zobowiązana zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 

egzekucji na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, 

może nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) osoba zobowiązana realizuje kontrakt socjalny, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, lub 

ustalenia planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, i współpracuje z jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy 

zastępczej; 

2) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką i na jej utrzymaniu; 

3) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie lub 

rehabilitację; 

4) wystąpi inna uzasadniona okoliczność mająca wpływ na sytuację dochodową osoby zobowiązanej, 

a jednocześnie nie zachodzą przesłanki umorzenia należności w całości. 

3. Przy ustalaniu wysokości kwoty podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację rodzinną, 

dochodową, majątkową i zdrowotną osoby zobowiązanej. 

§ 5. 1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty ustalonej opłaty może nastąpić, gdy jest to 

uzasadnione przejściowymi problemami z terminową zapłatą należności, wynikającymi z trudnej sytuacji 

życiowej osoby zobowiązanej, w szczególności finansowej, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności 

w całości lub w części. 

2. Odroczenia terminu płatności opłaty lub jej rozłożenia na raty udziela się na okres nie dłuższy niż 

18 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy. 

3. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia 

na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności. 

4. W przypadku nieuiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty zgodnie z warunkami ustalonymi w trybie 

niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, 

w tym również odsetkami, o których mowa w ust. 3. 

§ 6. 1. Odstąpić od ustalenia opłaty można, jeżeli: 
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1) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej 

nie przekracza 200 % kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub odpowiednio 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 

2) osoba zobowiązana przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, leczenie lub rehabilitację; 

3) osoba zobowiązana jest osobą niepełnoletnią; 

4) osoba zobowiązana płaci dobrowolne lub ustalone na podstawie orzeczenia sądowego albo ugody zawartej 

przed sądem alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej; 

5) w postępowaniu w przedmiocie opłaty nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej i jej sytuacji 

dochodowej lub ustanowiono przedstawiciela dla osoby nieobecnej i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 

że ustalona należność okazałaby się nieściągalna; 

6) osoba zobowiązana przebywa za granicą i nie ma możliwości ustalenia jej sytuacji dochodowej; 

7) pobyt dziecka ma charakter interwencyjny i trwa nie dłużej niż 7 dni; 

8) po stronie osoby zobowiązanej występują inne okoliczności uzasadniające odstąpienie od ustalenia opłaty, 

a w szczególności: 

a) jest długotrwale lub ciężko chora, co zostanie potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, 

b) ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo częściową lub całkowitą 

niezdolność do pracy, ograniczającą jej możliwości zarobkowe, 

c) jest osobą ubezwłasnowolnioną, 

d) jest osobą bezdomną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, 

e) samotnie wychowuje dziecko, 

f) ponosi wydatki na leczenie lub rehabilitację w związku z chorobą lub niepełnosprawnością osób 

pozostających na jej utrzymaniu, powodujące znaczny wzrost kosztów utrzymania, 

g) ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie 

zastępczej, domu pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie 

lub rehabilitację, 

h) przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 

i) poniosła znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 

j) pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą dochód, lecz nie będącą 

zobowiązaną do ponoszenia opłaty i jest na jej utrzymaniu, 

k) utrzymuje się wyłącznie z pomocy rodziny lub świadczeń z pomocy społecznej albo świadczeń 

rodzinnych. 

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony 

w decyzji. 

3. W przypadkach, w których okoliczności powodujące trudną sytuację życiową i dochodową osoby 

zobowiązanej mają charakter trwały, odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na cały okres pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku osoby niepełnoletniej odstępuje się od ustalenia opłaty do czasu 

uzyskania przez nią pełnoletności. 

§ 7. Zgodnie z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy 

powiat olecki poniósł opłatę za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego 

przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej. 

§ 8. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej 

w życie. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. 
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§ 10. Traci moc uchwała Nr XV/97/2012 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków 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 

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 865). 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Wacław Sapieha 
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