
UCHWAŁA NR III/48/335/10  

RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pelnoletniej 

w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 

z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) art. 79 ust. 6 i 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity – 

Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362 z późn. zm.). 

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.  

§ 3. Tracą moc uchwały Nr II/22/145/2004 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich 

przebywających pod opieką rodzin, które sprawowały funkcje rodzin zastępczych oraz Nr II/28/190/2004 Rady Powiatu w Bielsku-

Białej z dnia 28 października 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub

ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Roman Migdał 

 

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA RODZICÓW Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB 

OSOBY PEŁNOLETNIEJ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  

1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny.  

3. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli 

ich dochód nie przekracza 120% kryterium dochodowego obliczonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Jeżeli uzasadniają to okoliczności sprawy osoby te mogą być częściowo zwolnione z przedmiotowych opłat, na zasadach 

określonych w pkt 4 i 5.  

4. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być częściowo zwolnieni z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej, jeżeli ich dochód przekracza 120% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 3 i występuje równocześnie 

przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

5. Częściowe zwalnianie rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej następuje według 

następujących zasad, z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium 

dochodowego na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

(%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

do 120 100

powyżej 120-130 99-95

powyżej 130-140 94-90

powyżej 140-150 89-85

powyżej 150-160 84-80

powyżej 160-170 79-75

powyżej 170-180 74-70

powyżej 180-190 69-65

powyżej 190-200 64-60

powyżej 200-210 59-55

powyżej 210-220 54-50

powyżej 220-230 49-45

powyżej 230-240 44-40

powyżej 240-250 39-35

powyżej 250-260 34-30

powyżej 260-270 29-25

powyżej 270-280 24-20

powyżej 280-290 19-15

powyżej 290-300 14-10

powyżej 300 9-0

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB OSOBY 

PEŁNOLETNIEJ W CAŁODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  

1. Rodzice dziecka umieszczonego w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 

a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, mogą ubiegać się o częściowe lub 

całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny lub osoby.  

3. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być całkowicie zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód nie 

przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.  

4. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być częściowo zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód przekracza 

120% kryterium dochodowego i występuje równocześnie przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy

społecznej.  

5. Szczegółowe zasady częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej określa poniższa tabela z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

7. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie postanowienia sądu, rodzic, opiekun prawny, kurator 

zobowiązany do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce, mogą być zwolnieni z tej opłaty w okresie nieobecności dziecka 

w placówce, pod warunkiem wyrażenia przez Sąd zgody na tę nieobecność i gdy ponosi w tym czasie koszty jego utrzymania.  

8. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie wniosku rodziców, rodzice zobowiązani do ponoszenia opłat za 

pobyt dziecka w placówce mogą być na ich wniosek zwolnieni z ponoszenia tych opłat w okresie nieobecności dziecka w placówce 

wyłącznie w przypadkach, w których dyrektor placówki wyraził zgodę na tę nieobecność.  

9. Osoby pełnoletnie przebywające w placówce mogą być zwolnione z ponoszenia opłat, gdy przebywają poza placówką, 

a placówka nie ponosi w tym czasie kosztów ich utrzymania.  

10. Łączny okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 7, 8, 9 następuje na wniosek zobowiązanych do ponoszenia opłat i nie może 

przekroczyć w roku kalendarzowym 60 dni.   

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium dochodowego 

na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce

do 120 100

powyżej 120-140 99-98

powyżej 140-160 97-96

powyżej 160-180 95-94

powyżej 180-200 93-92

powyżej 200-220 91-90

powyżej 220-240 89-85

powyżej 240-260 84-80

powyżej 260-280 79-75

powyżej 280-300 74-70

powyżej 300-320 69-65

powyżej 320-340 64-60

powyżej 340-360 59-55

powyżej 360-380 54-50

powyżej 380-400 49-40

powyżej 400-450 39-30

powyżej 450 29-0
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UCHWAŁA NR III/48/335/10  

RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pelnoletniej 

w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 

z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) art. 79 ust. 6 i 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity – 

Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362 z późn. zm.). 

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.  

§ 3. Tracą moc uchwały Nr II/22/145/2004 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich 

przebywających pod opieką rodzin, które sprawowały funkcje rodzin zastępczych oraz Nr II/28/190/2004 Rady Powiatu w Bielsku-

Białej z dnia 28 października 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub

ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Roman Migdał 

 

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA RODZICÓW Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB 

OSOBY PEŁNOLETNIEJ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  

1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny.  

3. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli 

ich dochód nie przekracza 120% kryterium dochodowego obliczonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Jeżeli uzasadniają to okoliczności sprawy osoby te mogą być częściowo zwolnione z przedmiotowych opłat, na zasadach 

określonych w pkt 4 i 5.  

4. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być częściowo zwolnieni z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej, jeżeli ich dochód przekracza 120% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 3 i występuje równocześnie 

przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

5. Częściowe zwalnianie rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej następuje według 

następujących zasad, z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium 

dochodowego na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

(%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

do 120 100

powyżej 120-130 99-95

powyżej 130-140 94-90

powyżej 140-150 89-85

powyżej 150-160 84-80

powyżej 160-170 79-75

powyżej 170-180 74-70

powyżej 180-190 69-65

powyżej 190-200 64-60

powyżej 200-210 59-55

powyżej 210-220 54-50

powyżej 220-230 49-45

powyżej 230-240 44-40

powyżej 240-250 39-35

powyżej 250-260 34-30

powyżej 260-270 29-25

powyżej 270-280 24-20

powyżej 280-290 19-15

powyżej 290-300 14-10

powyżej 300 9-0

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB OSOBY 

PEŁNOLETNIEJ W CAŁODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  

1. Rodzice dziecka umieszczonego w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 

a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, mogą ubiegać się o częściowe lub 

całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny lub osoby.  

3. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być całkowicie zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód nie 

przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.  

4. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być częściowo zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód przekracza 

120% kryterium dochodowego i występuje równocześnie przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy

społecznej.  

5. Szczegółowe zasady częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej określa poniższa tabela z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

7. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie postanowienia sądu, rodzic, opiekun prawny, kurator 

zobowiązany do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce, mogą być zwolnieni z tej opłaty w okresie nieobecności dziecka 

w placówce, pod warunkiem wyrażenia przez Sąd zgody na tę nieobecność i gdy ponosi w tym czasie koszty jego utrzymania.  

8. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie wniosku rodziców, rodzice zobowiązani do ponoszenia opłat za 

pobyt dziecka w placówce mogą być na ich wniosek zwolnieni z ponoszenia tych opłat w okresie nieobecności dziecka w placówce 

wyłącznie w przypadkach, w których dyrektor placówki wyraził zgodę na tę nieobecność.  

9. Osoby pełnoletnie przebywające w placówce mogą być zwolnione z ponoszenia opłat, gdy przebywają poza placówką, 

a placówka nie ponosi w tym czasie kosztów ich utrzymania.  

10. Łączny okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 7, 8, 9 następuje na wniosek zobowiązanych do ponoszenia opłat i nie może 

przekroczyć w roku kalendarzowym 60 dni.   

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium dochodowego 

na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce

do 120 100

powyżej 120-140 99-98

powyżej 140-160 97-96

powyżej 160-180 95-94

powyżej 180-200 93-92

powyżej 200-220 91-90

powyżej 220-240 89-85

powyżej 240-260 84-80

powyżej 260-280 79-75

powyżej 280-300 74-70

powyżej 300-320 69-65

powyżej 320-340 64-60

powyżej 340-360 59-55

powyżej 360-380 54-50

powyżej 380-400 49-40

powyżej 400-450 39-30

powyżej 450 29-0
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UCHWAŁA NR III/48/335/10  

RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pelnoletniej 

w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 

z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) art. 79 ust. 6 i 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity – 

Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362 z późn. zm.). 

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.  

§ 3. Tracą moc uchwały Nr II/22/145/2004 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich 

przebywających pod opieką rodzin, które sprawowały funkcje rodzin zastępczych oraz Nr II/28/190/2004 Rady Powiatu w Bielsku-

Białej z dnia 28 października 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub

ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Roman Migdał 

 

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA RODZICÓW Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB 

OSOBY PEŁNOLETNIEJ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  

1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny.  

3. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli 

ich dochód nie przekracza 120% kryterium dochodowego obliczonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Jeżeli uzasadniają to okoliczności sprawy osoby te mogą być częściowo zwolnione z przedmiotowych opłat, na zasadach 

określonych w pkt 4 i 5.  

4. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być częściowo zwolnieni z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej, jeżeli ich dochód przekracza 120% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 3 i występuje równocześnie 

przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

5. Częściowe zwalnianie rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej następuje według 

następujących zasad, z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium 

dochodowego na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

(%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

do 120 100

powyżej 120-130 99-95

powyżej 130-140 94-90

powyżej 140-150 89-85

powyżej 150-160 84-80

powyżej 160-170 79-75

powyżej 170-180 74-70

powyżej 180-190 69-65

powyżej 190-200 64-60

powyżej 200-210 59-55

powyżej 210-220 54-50

powyżej 220-230 49-45

powyżej 230-240 44-40

powyżej 240-250 39-35

powyżej 250-260 34-30

powyżej 260-270 29-25

powyżej 270-280 24-20

powyżej 280-290 19-15

powyżej 290-300 14-10

powyżej 300 9-0

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB OSOBY 

PEŁNOLETNIEJ W CAŁODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  

1. Rodzice dziecka umieszczonego w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 

a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, mogą ubiegać się o częściowe lub 

całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny lub osoby.  

3. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być całkowicie zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód nie 

przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.  

4. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być częściowo zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód przekracza 

120% kryterium dochodowego i występuje równocześnie przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy

społecznej.  

5. Szczegółowe zasady częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej określa poniższa tabela z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

7. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie postanowienia sądu, rodzic, opiekun prawny, kurator 

zobowiązany do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce, mogą być zwolnieni z tej opłaty w okresie nieobecności dziecka 

w placówce, pod warunkiem wyrażenia przez Sąd zgody na tę nieobecność i gdy ponosi w tym czasie koszty jego utrzymania.  

8. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie wniosku rodziców, rodzice zobowiązani do ponoszenia opłat za 

pobyt dziecka w placówce mogą być na ich wniosek zwolnieni z ponoszenia tych opłat w okresie nieobecności dziecka w placówce 

wyłącznie w przypadkach, w których dyrektor placówki wyraził zgodę na tę nieobecność.  

9. Osoby pełnoletnie przebywające w placówce mogą być zwolnione z ponoszenia opłat, gdy przebywają poza placówką, 

a placówka nie ponosi w tym czasie kosztów ich utrzymania.  

10. Łączny okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 7, 8, 9 następuje na wniosek zobowiązanych do ponoszenia opłat i nie może 

przekroczyć w roku kalendarzowym 60 dni.   

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium dochodowego 

na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce

do 120 100

powyżej 120-140 99-98

powyżej 140-160 97-96

powyżej 160-180 95-94

powyżej 180-200 93-92

powyżej 200-220 91-90

powyżej 220-240 89-85

powyżej 240-260 84-80

powyżej 260-280 79-75

powyżej 280-300 74-70

powyżej 300-320 69-65

powyżej 320-340 64-60

powyżej 340-360 59-55

powyżej 360-380 54-50

powyżej 380-400 49-40

powyżej 400-450 39-30

powyżej 450 29-0
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UCHWAŁA NR III/48/335/10  

RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pelnoletniej 

w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 

z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) art. 79 ust. 6 i 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity – 

Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362 z późn. zm.). 

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.  

§ 3. Tracą moc uchwały Nr II/22/145/2004 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich 

przebywających pod opieką rodzin, które sprawowały funkcje rodzin zastępczych oraz Nr II/28/190/2004 Rady Powiatu w Bielsku-

Białej z dnia 28 października 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub

ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Roman Migdał 

 

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA RODZICÓW Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB 

OSOBY PEŁNOLETNIEJ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  

1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny.  

3. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli 

ich dochód nie przekracza 120% kryterium dochodowego obliczonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Jeżeli uzasadniają to okoliczności sprawy osoby te mogą być częściowo zwolnione z przedmiotowych opłat, na zasadach 

określonych w pkt 4 i 5.  

4. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być częściowo zwolnieni z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej, jeżeli ich dochód przekracza 120% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 3 i występuje równocześnie 

przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

5. Częściowe zwalnianie rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej następuje według 

następujących zasad, z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium 

dochodowego na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

(%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

do 120 100

powyżej 120-130 99-95

powyżej 130-140 94-90

powyżej 140-150 89-85

powyżej 150-160 84-80

powyżej 160-170 79-75

powyżej 170-180 74-70

powyżej 180-190 69-65

powyżej 190-200 64-60

powyżej 200-210 59-55

powyżej 210-220 54-50

powyżej 220-230 49-45

powyżej 230-240 44-40

powyżej 240-250 39-35

powyżej 250-260 34-30

powyżej 260-270 29-25

powyżej 270-280 24-20

powyżej 280-290 19-15

powyżej 290-300 14-10

powyżej 300 9-0

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB OSOBY 

PEŁNOLETNIEJ W CAŁODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  

1. Rodzice dziecka umieszczonego w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 

a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, mogą ubiegać się o częściowe lub 

całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny lub osoby.  

3. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być całkowicie zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód nie 

przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.  

4. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być częściowo zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód przekracza 

120% kryterium dochodowego i występuje równocześnie przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy

społecznej.  

5. Szczegółowe zasady częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej określa poniższa tabela z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

7. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie postanowienia sądu, rodzic, opiekun prawny, kurator 

zobowiązany do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce, mogą być zwolnieni z tej opłaty w okresie nieobecności dziecka 

w placówce, pod warunkiem wyrażenia przez Sąd zgody na tę nieobecność i gdy ponosi w tym czasie koszty jego utrzymania.  

8. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie wniosku rodziców, rodzice zobowiązani do ponoszenia opłat za 

pobyt dziecka w placówce mogą być na ich wniosek zwolnieni z ponoszenia tych opłat w okresie nieobecności dziecka w placówce 

wyłącznie w przypadkach, w których dyrektor placówki wyraził zgodę na tę nieobecność.  

9. Osoby pełnoletnie przebywające w placówce mogą być zwolnione z ponoszenia opłat, gdy przebywają poza placówką, 

a placówka nie ponosi w tym czasie kosztów ich utrzymania.  

10. Łączny okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 7, 8, 9 następuje na wniosek zobowiązanych do ponoszenia opłat i nie może 

przekroczyć w roku kalendarzowym 60 dni.   

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium dochodowego 

na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce

do 120 100

powyżej 120-140 99-98

powyżej 140-160 97-96

powyżej 160-180 95-94

powyżej 180-200 93-92

powyżej 200-220 91-90

powyżej 220-240 89-85

powyżej 240-260 84-80

powyżej 260-280 79-75

powyżej 280-300 74-70

powyżej 300-320 69-65

powyżej 320-340 64-60

powyżej 340-360 59-55

powyżej 360-380 54-50

powyżej 380-400 49-40

powyżej 400-450 39-30

powyżej 450 29-0
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UCHWAŁA NR III/48/335/10  

RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pelnoletniej 

w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 

z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) art. 79 ust. 6 i 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity – 

Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362 z późn. zm.). 

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.  

§ 3. Tracą moc uchwały Nr II/22/145/2004 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich 

przebywających pod opieką rodzin, które sprawowały funkcje rodzin zastępczych oraz Nr II/28/190/2004 Rady Powiatu w Bielsku-

Białej z dnia 28 października 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub

ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Roman Migdał 

 

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA RODZICÓW Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB 

OSOBY PEŁNOLETNIEJ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  

1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny.  

3. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli 

ich dochód nie przekracza 120% kryterium dochodowego obliczonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Jeżeli uzasadniają to okoliczności sprawy osoby te mogą być częściowo zwolnione z przedmiotowych opłat, na zasadach 

określonych w pkt 4 i 5.  

4. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogą być częściowo zwolnieni z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w rodzinie zastępczej, jeżeli ich dochód przekracza 120% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 3 i występuje równocześnie 

przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

5. Częściowe zwalnianie rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej następuje według 

następujących zasad, z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium 

dochodowego na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

(%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

do 120 100

powyżej 120-130 99-95

powyżej 130-140 94-90

powyżej 140-150 89-85

powyżej 150-160 84-80

powyżej 160-170 79-75

powyżej 170-180 74-70

powyżej 180-190 69-65

powyżej 190-200 64-60

powyżej 200-210 59-55

powyżej 210-220 54-50

powyżej 220-230 49-45

powyżej 230-240 44-40

powyżej 240-250 39-35

powyżej 250-260 34-30

powyżej 260-270 29-25

powyżej 270-280 24-20

powyżej 280-290 19-15

powyżej 290-300 14-10

powyżej 300 9-0

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA LUB OSOBY 

PEŁNOLETNIEJ W CAŁODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  

1. Rodzice dziecka umieszczonego w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 

a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, w tym także rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, mogą ubiegać się o częściowe lub 

całkowite zwolnienie z tej opłaty.  

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, ze względu na 

trudną sytuację rodziny lub osoby.  

3. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być całkowicie zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód nie 

przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.  

4. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być częściowo zwolnieni 

z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ich dochód przekracza 

120% kryterium dochodowego i występuje równocześnie przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy

społecznej.  

5. Szczegółowe zasady częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej określa poniższa tabela z zastrzeżeniem pkt 6: 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza, jeżeli ustalona zgodnie z pkt 5 odpłatność stanowiłaby dla 

osoby do niej zobowiązanej nadmierne obciążenie i niweczyłaby cele pomocy społecznej Starosta może zwiększyć zwolnienie 

procentowe wynikające z pkt 5 lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat na ich umotywowany wniosek.  

7. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie postanowienia sądu, rodzic, opiekun prawny, kurator 

zobowiązany do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce, mogą być zwolnieni z tej opłaty w okresie nieobecności dziecka 

w placówce, pod warunkiem wyrażenia przez Sąd zgody na tę nieobecność i gdy ponosi w tym czasie koszty jego utrzymania.  

8. W przypadku dzieci kierowanych do placówek na podstawie wniosku rodziców, rodzice zobowiązani do ponoszenia opłat za 

pobyt dziecka w placówce mogą być na ich wniosek zwolnieni z ponoszenia tych opłat w okresie nieobecności dziecka w placówce 

wyłącznie w przypadkach, w których dyrektor placówki wyraził zgodę na tę nieobecność.  

9. Osoby pełnoletnie przebywające w placówce mogą być zwolnione z ponoszenia opłat, gdy przebywają poza placówką, 

a placówka nie ponosi w tym czasie kosztów ich utrzymania.  

10. Łączny okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 7, 8, 9 następuje na wniosek zobowiązanych do ponoszenia opłat i nie może 

przekroczyć w roku kalendarzowym 60 dni.   

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr III/48/335/10 

Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

z dnia 25 marca 2010 r.

Relacja dochodu faktycznego na członka rodziny do kryterium dochodowego 

na osobę z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (%)

Wskaźnik zwolnienia (%) w oparciu o koszt pobytu 

dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce

do 120 100

powyżej 120-140 99-98

powyżej 140-160 97-96

powyżej 160-180 95-94

powyżej 180-200 93-92

powyżej 200-220 91-90

powyżej 220-240 89-85

powyżej 240-260 84-80

powyżej 260-280 79-75

powyżej 280-300 74-70

powyżej 300-320 69-65

powyżej 320-340 64-60

powyżej 340-360 59-55

powyżej 360-380 54-50

powyżej 380-400 49-40

powyżej 400-450 39-30

powyżej 450 29-0
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