
Id: NNBDY-YEJNF-WCAVL-OJBPA-LAOUL. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR LIII/566/2010
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt 
wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 
13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 17, poz. 95 z 2010 r. z późn. zm.) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty rodziców za pobyt w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w placówce po uzyskaniu 
pełnoletności na dotychczasowych zasadach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/248/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28.06.2004 r. w sprawie 
określenia zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

 

Przewodniczący Rady 

mgr inż. Eugeniusz Wala
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/566/2010

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 10 listopada 2010 r.

Tytuł 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, kontynuującej naukę 
w szkole, w której wychowanek rozpoczął naukę przed osiągnięciem pełnoletności, opłatę ponoszą do wysokości 
średniego miesięcznego kosztu utrzymania: 

- rodzice dziecka, 

- osoba pełnoletnia, 

- opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym, że opłata ponoszona 
przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej 
dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. 

2. Powyższy zapis stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub którym władza 
rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. 

§ 2. Przez średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej rozumie się 
kwotę rocznych wydatków na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikająca z utrzymania dzieci, 
z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną 
przez liczbę miejsc w placówce i przez dwanaście. 

§ 3. Przy ustalaniu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej do składu 
rodziny wlicza się to dziecko, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej 
i placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za ich pobyt. 

§ 4. Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ustala wysokość 
opłaty, o której mowa w § 1, uwzględniając sytuację rodzinną zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub 
osoby samotnie gospodarującej. 

Rozdział 2.
Warunki zwalniania częściowego lub całkowitego z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej 

§ 5. Rodzice, których dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą ubiegać się 
o okresowe - całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce 

§ 6. 1. Starosta, lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, może zwolnić 
rodziców częściowo lub całkowicie z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, na wniosek 
strony lub pracownika socjalnego, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny lub osoby samotnie 
gospodarującej. 

2. Zwolnienia całkowitego lub częściowego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej na okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy. 
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§ 7. Wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe powinien zawierać uzasadnienie oraz być 
udokumentowany osiąganymi przez w/w dochodami lub innymi dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację 
socjalno-bytową i zdrowotną strony. 

§ 8. Sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby ustala się na podstawie 
wywiadu środowiskowego, aktualizacji wywiadu środowiskowego, karty informacyjnej lub notatek służbowych 
opisujących w/w sytuację, sporządzonych przez pracownika socjalnego powiatowego centrum pomocy rodzinie 
lub ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub przebywania strony. 

§ 9. Zwolnienie całkowite lub częściowe rodziców dokonywane jest wg zasad określony poniższej tabeli: 

§ 10. 1. Starosta, lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, może odstąpić 
od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w przypadku gdy: 
niemożliwe jest ustalenie ich miejsca zamieszkania lub pobytu. 

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w formie decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy. 

3. Po wygaśnięciu decyzji, o której mowa w ust. 2 organ ponownie przystępuje do czynności mających na 
celu ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu strony. 

§ 11. 1. Za wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, w okresie jego urlopowania z placówki opłaty 
nie ponoszą zobowiązani do tego rodzice, opiekun prawny lub kurator, pod warunkiem, że wychowanek przebywa 
pod ich opieką i na ich utrzymaniu. 

2. Zobowiązany do odpłatności pełnoletni wychowanek, który przebywa za zgodą Dyrektora poza placówką, 
a placówka nie ponosi kosztów jego pobytu poza placówką, może zostać zwolniony z opłaty. 

3. Osoby wymienione w punkcie 1 i 2 składają pisemny wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
o zwolnienie z opłaty za okres urlopowania. 


