
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.58.2012 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej  

Na podstawie art. 12 pkt 11), art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 

zmianami), w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2) ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  

kierując się potrzebą wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji, które spowodowały umieszczenie 

ich dzieci w pieczy zastępczej oraz zasadami odpowiedzialności rodziców za wychowanie i utrzymanie dzieci 

a także uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia 

odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej  

uchwala:  

§ 1. Uchwała reguluje 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. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Pojęcia rodziny, dochodu 

rodziny, kryterium dochodowego są używane w znaczeniu, jakie nadaje im ustawa z 12 marca 2004 r. pomocy 

społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)  

§ 3. Warunkiem zastosowania którejkolwiek z ulg przewidzianych w uchwale jest współdziałanie 

zobowiązanego w rozwiązywaniu sytuacji życiowej, która doprowadziła do umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej, w szczególności współpraca z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa 

w przepisach ustawy.  

§ 4. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

może nastąpić w przypadkach, gdy dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby 

zobowiązanej do ponoszenia opłaty wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego a rokowanie co do 

zapłaty należności w ratach albo w odroczonym terminie jest uzasadnione okolicznościami sprawy, 

w szczególności w przypadkach przejściowej trudnej sytuacji życiowej lub spodziewanego uzyskania źródła 

przychodu w przyszłości.  

2. Rozłożenie na raty może nastąpić maksymalnie na okres 24 miesięcy.  
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3. Rozkładana na raty opłata obejmuje sumę kwot należności głównych oraz skapitalizowanych odsetek od 

tych kwot, wyliczonych na dzień złożenia wniosku.  

4. Opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z rat trwające dłużej niż 10 dni skutkuje utratą prawa do ulgi 

i obowiązkiem zapłaty opłaty w nieuiszczonej wysokości, jednorazowo, w terminie 14 dni, wraz z ustawowymi 

odsetkami od tej kwoty od dnia następującego po dniu w którym zapłata raty, z którą zobowiązany się opóźnił 

miała nastąpić.  

5. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres do 6 miesięcy.  

6. W przypadku uchybienia odroczonemu terminowi płatności opłata staje się wymagalna w całości 

z ustawowymi odsetkami od terminu płatności określonego w decyzji o jej ustaleniu.  

§ 5. 1. Umorzenie w części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w sytuacji, kiedy 

spełnione są przynajmniej 2 z poniższych przesłanek:  

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat 

wynosi nie więcej niż 200% kryterium dochodowego,  

2) osoba zobowiązana wykonuje postanowienia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie,  

3) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką,  

4) 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. Umorzenie w części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić także w sytuacji, kiedy 

występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała lub ciężka choroba związana 

z kosztownym leczeniem, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub 

innych zdarzeń losowych.  

3. Umorzenie części należności może dotyczyć dowolnego okresu pobytu w pieczy zastępczej a część, 

w której należność zostaje umorzona nie może być wyższa niż 70 % kwoty tej należności.  

4. Przy ustalaniu wysokości części opłaty podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację 

dochodową osoby zobowiązanej jej zasoby, możliwości i uprawnienia.  

5. Wraz z częścią opłaty umorzeniu podlegają również odsetki – w części, w jakiej umorzono opłatę.  

§ 6. Umorzenie w całości opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może nastąpić 

w następujących sytuacjach:  

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

od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub 

egzekucja została umorzona,  

2) pobyt w pieczy zastępczej zakończył się w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną możliwości 

zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a egzekwowanie należności mogłoby prowadzić do ponownej 

utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej; powoływanie się na tą przesłankę umorzenia przez osobę zobowiązaną nie może nastąpić 

wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia powrotu dziecka do rodziny,  

3) w przypadku śmierci zobowiązanego do zapłaty.  

§ 7. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej następuje na okres wskazany 

w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.  

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach:  

1) gdy osoba zobowiązana jest całkowicie niezdolna do pracy a jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie 

osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat nie przekracza 200% kryterium dochodowego,  

2) gdy zobowiązany płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej miesięcznie w kwocie nie 

niższej niż 50 % wysokości miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy,  
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3) gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 200 % 

kryterium dochodowego, a osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką lub 

ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych 

instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej lub wystąpiła 

inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, 

znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

§ 8. Tracą moc: Uchwała nr 1144/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i pełnoletniej 

osoby w rodzinie zastępczej oraz Uchwała Nr 1145/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 

2010 roku w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub 

osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

 

Józef Osmenda 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2056


		2012-05-16T11:19:41+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




