
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/317/18 

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 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 zakładzie 

rehabilitacji leczniczej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 998), 

art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 

z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)  

po konsultacjach przeprowadzonych w trybie określonym w Uchwale nr XXXII/277/13 Rady Powiatu 

Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  

Rada Powiatu Cieszyńskiego 

uchwala: 

§ 1. 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, lub 

dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo 

-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

§ 2. Postanowienia ogólne: 

1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

2) dochodzie i kryterium dochodowym - oznacza to dochód i kryterium dochodowe określone 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

3) dziecku - oznacza to dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub pełnoletniego wychowanka 

przebywającego w pieczy zastępczej do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko lub pełnoletniego 

wychowanka umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno 

-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, w sprawie którego prowadzone jest postępowanie, 

o którym mowa w art. 193 ustawy, 

4) pieczy zastępczej – oznacza to rozumieć rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą w rozumieniu 

ustawy, 

5) zakładzie - oznacza to zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład 

rehabilitacji leczniczej, 
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6) osobie zobowiązanej - oznacza to rodzica dziecka przebywającego w pieczy zastępczej lub dziecka 

umieszczonego w zakładzie, w tym również pozbawionego władzy rodzicielskiej lub któremu władza 

rodzicielska została ograniczona lub zawieszona, 

7) rodzinie - oznacza to osobę zobowiązaną wraz z innymi osobami, z którymi prowadzi wspólne 

gospodarstwo domowe oraz dziecko lub dzieci umieszczone w pieczy zastępczej lub dziecko umieszczone 

w zakładzie, 

8) opłacie - oznacza to miesięczną opłatę, o której mowa w art. 193 ustawy, wnoszoną przez rodziców  

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego 

w zakładzie, 

9) należności – oznacza to wymagalną należność pieniężną z tytułu niewniesionej opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej lub zakładzie (kwota główna, tj. łączna wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej lub zakładzie wynikająca z decyzji, odsetki za opóźnienie, koszty upomnień), 

10) adresie zamieszkania – oznacza to adres w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

§ 3. Warunki odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

1. Odstąpienie w całości od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka w zakładzie 

może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu, na podstawie przeprowadzonego postępowania 

administracyjnego, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych 

przesłanek: 

1) udokumentowany dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego 

obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, 

2) przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej nastąpiło w trybie interwencyjnym i pobyt w pieczy zastępczej 

nie przekroczył 30 dni, 

3) osobą zobowiązaną jest małoletni rodzic pozostający na utrzymaniu innych osób, 

4) nie można ustalić adresu zamieszkania osoby zobowiązanej lub miejsca jej faktycznego pobytu, 

5) osoba zobowiązana jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub 

równoważnym lub osoba zobowiązana ma na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, 

6) osoba zobowiązana przebywa w pieczy zastępczej, domu pomocy społecznej, mieszkaniu chronionym lub 

zakładzie, 

7) osoba zobowiązana stale lub okresowo korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, stanowiących jej jedyne 

źródło utrzymania, 

8) w toku prowadzonego postępowania ustalono, iż osoba nie ma źródła utrzymania, 

9) osoba zobowiązana jest osobą bezdomną, 

10) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 

11) osoba zobowiązana udokumentowała straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub 

tragicznych zdarzeń losowych, jeżeli klęska ta lub zdarzenie wystąpiły w ciągu ostatnich 3 lat, 

poprzedzających datę udokumentowania ich zaistnienia, 

12) osoba zobowiązana regularnie płaci alimenty na dziecko lub osobę pełnoletnią umieszczoną w pieczy 

zastępczej lub zakładzie w wysokości ustalonej przez sąd lub dobrowolnie w wysokości adekwatnej  

do potrzeb dziecka i możliwości finansowych osoby zobowiązanej, 

13) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, 

pieczy zastępczej lub instytucjach zapewniających całodobową opiekę, 

14) osoba zobowiązana udokumentuje, że aktywnie współpracuje z przedstawicielami ośrodka pomocy 

społecznej, tj. podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do domu rodzinnego. 
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2. Odstąpienie w części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka w akładzie 

może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu, na podstawie przeprowadzonego postępowania 

administracyjnego, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli dochód w rodzinie lub osoby samotnie 

gospodarującej przekracza 200% kryterium dochodowego i nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych w § 3 

ust. 1. Odstąpienie w części od ustalenia opłaty ustala się według zasad wskazanych w poniższej tabeli: 

Faktyczny dochód na osobę w 

rodzinie w stosunku % do 

kryterium dochodowego 

określonego w ustawie  

o pomocy społecznej 

Wysokość częściowego odstąpienia 

od opłaty za pobyt dziecka 

w rodzinnej pieczy zastępczej 

Wysokość częściowego 

odstąpienia od opłaty za pobyt 

dziecka w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej lub zakładzie 

201% - 350% kryterium 

dochodowego 

do 90% do 98% 

351% - 500% kryterium 

dochodowego 

do 80% do 95% 

501% - 650% kryterium 

dochodowego 

do 70% do 92% 

651% - 800% kryterium 

dochodowego 

do 60% do 90% 

801% - 950% kryterium 

dochodowego 

do 40% do 85% 

951% i więcej 0% do 70% 

3. Odstąpienie w części lub całości od ustalenia opłaty może obejmować zarówno oboje rodziców jako 

osób zobowiązanych jak i jednego z nich za okres ustalony w decyzji administracyjnej. 

§ 4. Warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty  

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie. 

1. Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty ustalonej decyzją administracyjną, 

może nastąpić z urzędu lub na wniosek, w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych przesłanek: 

1) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub w rodzinie nie przekracza 200% kwoty kryterium 

dochodowego, 

2) nastąpiła śmierć osoby zobowiązanej do opłaty, 

3) nie można ustalić adresu zamieszkania osoby zobowiązanej lub miejsca jej faktycznego pobytu, 

4) należność jest mniejsza lub równa podwójnej wartości opłaty za nadanie przesyłki listowej poleconej  

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

5) osoba zobowiązana jest osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, zarejestrowaną w urzędzie pracy, 

6) pobyt dziecka w pieczy został zakończony w wyniku uchylenia postanowienia sądowego i dziecko wróciło 

pod opiekę osoby zobowiązanej, 

7) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne, 

8) należność uległa przedawnieniu, co zostało potwierdzone przez Urząd Skarbowy, 

9) osoba zobowiązana regularnie płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub zakładzie 

w wysokości ustalonej przez sąd lub dobrowolne w wysokości adekwatnej do potrzeb dziecka i możliwości 

finansowych osoby zobowiązanej, 

10) osoba zobowiązana została zaliczona do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź 

znacznym lub równoważnym, 

11) osoba zobowiązana udokumentowała ciężką i długotrwała chorobę swoją lub członka rodziny, 

12) osoba zobowiązana udokumentowała straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub 

tragicznych zdarzeń losowych, jeżeli klęska ta lub zdarzenie wystąpiły w ciągu ostatnich 3 lat, 

poprzedzających datę udokumentowania ich zaistnienia, 

13) osoba zobowiązana przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. 
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2. Umorzenie należności jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów 

jej dochodzenia. 

3. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty ustalonej decyzją administracyjną, 

może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby 

zobowiązanej przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego i nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych 

w § 4 ust. 1. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty ustalonej decyzją 

administracyjną ustala się według zasad wskazanych w poniższej tabeli: 

Faktyczny dochód na osobę 

w rodzinie w stosunku % do 

kryterium dochodowego 

określonego w ustawie 

o pomocy społecznej 

Wysokość częściowego umorzenia 

opłaty za pobyt dziecka 

w rodzinnej pieczy zastępczej 

Wysokość częściowego 

umorzenia opłaty za pobyt 

dziecka w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej lub zakładzie 

201% - 350% kryterium 

dochodowego 

do 90% do 98% 

351% - 500% kryterium 

dochodowego 

do 80% do 95% 

501% - 650% kryterium 

dochodowego 

do 70% do 92% 

651% - 800% kryterium 

dochodowego 

do 60% do 90% 

801% - 950% kryterium 

dochodowego 

do 40% do 85% 

951% i więcej 0% do 70% 

4. Umorzenie w części lub w całości należności z tytułu opłaty może obejmować zarówno oboje rodziców 

jako osób zobowiązanych jak i jednego z nich za okres ustalony w decyzji administracyjnej. 

§ 5. Warunki odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności z tytułu opłaty  

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie. 

1. Odroczenie terminu płatności, a także rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka  

w pieczy zastępczej lub w zakładzie może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, gdy 

zastosowanie tej ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części. Wniosek osoby zobowiązanej winien 

zawierać uzasadnienie konieczności zastosowania ulgi. 

2. W przypadku zastosowania ulgi w formie rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu płatności 

nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę na okres ustalony w decyzji administracyjnej, jednakże 

w przypadku, kiedy osoba zobowiązana nie spłaci 5 kolejnych rat należności, staje się ona natychmiast 

wymagalna. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Osoba zobowiązana ma obowiązek każdorazowego informowania organu wydającego decyzję 

o zmianach w jej sytuacji rodzinnej i dochodowej, która była brana pod uwagę podczas prowadzonego 

postępowania, zakończonego decyzją administracyjną. 

2. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych decyzją administracyjną przed dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały stosuje się postanowienia określone w niniejszej uchwale. 

3. Traci moc uchwała Nr XXII/175/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

określenia 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 oraz uchwała Nr XXVII/231/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie 

zmiany w/w uchwały. 
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4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Ludwik Kuboszek 
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