
UCHWAŁA NR XIX.118.2012
RADY POWIATU LESKIEGO

z dnia 25 kwietnia 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 rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się 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 rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej na zasadach ustalonych w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Tracą moc uchwały : 

1) Nr XXV/159/09 Rady Powiatu Leskiego z dnia 16.04.2009 r. w sprawie częściowego lub całkowitego 
zwalniania rodziców naturalnych (opiekunów prawnych) z opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, 

2) Nr XXV/160/09 Rady Powiatu Leskiego z dnia 16.04.2009 r. w sprawie określania warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania rodziców oraz innych opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Lesku 

Paweł Sikora
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.118.2012 

Rady Powiatu Leskiego 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

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 rodzinnej lub instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

§ 1. Użyte w niniejszym Załączniku określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 
poz. 887 z późn. zm.), 

2) ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 
poz. 1362 z późn. zm.), 

3) dziecko – dziecko przebywające w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

4) rodzina – wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, 

5) dochód – dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

6) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

7) opłata - opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

8) osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty – rodzice dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, wobec 
których na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostało wszczęte 
postępowanie o ustalenie opłaty. 

§ 2. 1. Niniejsze przepisy stosuje się do osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty. 

2. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. 

3. Do ponoszenia opłaty zobowiązani są także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej, lub którym władza 
rodzicielska została ograniczona lub zawieszona. 

§ 3. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na czas określony, nie 
dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. 

2. Odstąpienie może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub z urzędu, gdy dochód 
na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza 200% kryterium dochodowego. 

3. Poza okolicznością, o której mowa w ust. 2 można odstąpić od ustalenia opłaty, gdy osoba zobowiązana do 
ponoszenia opłaty udowodni występowanie jednej z poniższych przesłanek: 

1) wychowywanie innych dzieci pozostających pod jej opieką lub ponoszenie odpłatności za pobyt innych 
członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, 
leczenie, rehabilitację lub za pobyt dziecka (dzieci) w pieczy zastępczej; 

2) przebywanie rodziców (rodzica) w areszcie śledczym lub zakładzie karnym; 

3) opłacanie dobrowolnych lub zasądzonych przez sąd alimentów na rzecz dziecka przebywającego w pieczy 
zastępczej, na które ustalana jest opłata; 

4) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza ustaloną w ust. 2 wysokość, 
ale jednocześnie osoba ta nie posiada własnego dochodu; 

5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności niepełnosprawność, długotrwała choroba, 
bezdomność, bezrobocie, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń 
losowych. 
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4. Występowanie okoliczności uzasadniających odstąpienie od ustalenia opłaty osoba zobowiązana musi 
potwierdzić stosownymi dokumentami załączonymi do wniosku. 

§ 4. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty, ustalonej uprzednio decyzją administracyjną, łącznie 
z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej lub jej przedstawiciela ustawowego 
w następujących sytuacjach: 

1) 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 dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane 
możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do 
ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka 
w pieczy zastępczej; 

3) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, zachodzą okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3. 

2. Występowanie okoliczności uzasadniających umorzenie opłaty w całości łącznie z odsetkami, osoba 
zobowiązana musi potwierdzić stosownymi dokumentami załączonymi do wniosku. 

§ 5. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty ustalonej uprzednio decyzją administracyjną, łącznie 
z odsetkami, następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli występują 
przynajmniej dwie z poniższych przesłanek: 

1) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką; 

2) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, 
innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub ponoszą opłatę za pobyt 
innych dzieci w pieczy zastępczej; 

3) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, 
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 
losowych. 

2 Umorzenie w części należności z tytułu opłaty, może nastąpić po uwzględnieniu sytuacji dochodowej 
osoby zobowiązanej, zgodnie z zasadami przyjętymi poniżej: 

 
Wysokość umorzenia należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej 

Dochód osoby zobowiązanej w stosunku do 
kryterium dochodowego 

Rodzinna piecza zastępcza1 Instytucjonalna 
piecza zastępcza2

201% do 300% 90% 95% 

301% do 400% 80% 90% 

401% do 500% 60% 80% 

501% do 600% 40% 65% 

601% do 700% 20% 40% 

Powyżej 700% 0% 0% 

1 Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 
2 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo - wychowawcze, interwencyjne 

ośrodki preadopcyjne, placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego 
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3. Opłata naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w ust. 2, nie może spowodować, by dochód osoby 
zobowiązanej po jej uregulowaniu, był niższy niż 150 % kryterium dochodowego. 

4. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został 
zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej. 

§ 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty ustalonej uprzednio decyzją 
administracyjną, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat w przypadku, gdy 
zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych 
okoliczności: 

1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na 
rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego; 

2) osoba zobowiązana realizuje na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, ustalenia zawartego kontraktu 
socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa 
w ustawie; 

3) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, 
innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej; 

4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, 
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 
losowych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Lesku 

Paweł Sikora
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej miesięczną opłatę ponoszą rodzice. Jednak 
zgodnie z art. 194 ust. 3 starosta może umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczyć termin 
płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty. 

Niniejszy projekt uchwały stanowi wypełnienie treści art. 194 ust. 2, który nakłada na radę powiatu 
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty przez rodziców 
dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 
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