
 

 

UCHWAŁA NR XX/225/2012 

RADY POWIATU SANOCKIEGO 

z dnia 16 marca 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty 

dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej  

Na podstawie art. 12 pkt.11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie opieki zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.).  

Rada Powiatu w Sanoku uchwala co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty lub części opłaty rodziców za pobyt 

dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);  

2. osobie zobowiązanej – rozumie się przez to osobę o której mowa w art. 193 ust. 1 - 5 ustawy;  

3. dochód – rozumie się przez to dochód określony zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);  

4. dłużniku – rozumie się przez to osobę zobowiązaną, której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub 

osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej i której to opłaty nie uregulowała w całości lub w terminie wskazanym 

w decyzji administracyjnej;  

5. wierzycielu – rozumie się Starostę Powiatu Sanockiego;  

6. należności – rozumie się przez to należność pieniężną ustaloną w drodze decyzji, stanowiącą 

miesięczną opłatę ponoszoną za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami za zwłokę;  

7. uldze – rozumie się przez to umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu płatności i/lub 

rozłożenie na raty, odstąpienie od ustalenia opłaty w całości lub w części.  

§ 3. Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli:  

1)  dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku;  

2)  nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu dłużnika;  

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

od kosztów dochodzenia należności;  
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4)  postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne.  

§ 4. 1. Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli:  

1)  ściągnięcie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz pozostających na jego 

utrzymaniu osób, wywołane co najmniej jednym z niżej wymienionych czynników:  

a)  ubóstwem, rozumianym jako posiadanie uprawnień do świadczeń pieniężnych, przyznawanych na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;  

b)  bezrobociem;  

c)  bezdomnością;  

d)  niepełnosprawnością;  

e)  długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;  

f)  klęską żywiołową;  

g)  pobytem dłużnika w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;  

h)  pobytem dłużnika w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej.  

2)  pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony i dłużnik przejął opiekę i wychowanie nad 

dzieckiem, a utrzymanie jego należności może prowadzić do ponownego umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej poprzez utratę możliwości sprawowania opieki i wychowania;  

3)  dłużnik osiągnął pełnoletniość przebywając w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a należność dotyczy 

jego pobytu w pieczy i spełnia on kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy  

3. Umorzenie zaległości, za które odpowiadają dłużnicy solidarnie, może nastąpić, gdy okoliczności 

uzasadniające umorzenie zachodzą, co do wszystkich zobowiązanych;  

4. Umorzenie zaległości głównej powoduje również umorzenie zaległości ubocznych w całości lub 

w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość główna;  

§ 5. 1. Umorzenie należności w całości lub części wraz z odsetkami następuje na wniosek dłużnika, lub 

z urzędu w przypadkach wystąpienia okoliczności wskazanych w § 3 pkt 1-4 uchwały.  

2. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa 

w § 3 lub 4 uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności. Do wniosku należy dołączyć 

zaświadczenie lub oświadczenia o wysokości dochodów wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do uchwały oraz 

oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru jak w zał. Nr 2.  

3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, 

wierzyciel wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie 14 dni daty otrzymania wezwania.  

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez 

rozpoznania.  

5. W przypadku gdy umorzenie dotyczy tylko części należności, w decyzji oznacza się termin zapłaty 

pozostałej części należności, z zastrzeżeniem że w razie niedotrzymania przez dłużnika terminu jej zapłaty, 

natychmiast staje się wymagalna cała należność.  

§ 6. 1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty następuje, na wniosek dłużnika jeżeli 

terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza jego egzystencji lub 

jego rodziny, gdy jest to uzasadnione:  

1)  zdarzeniem losowym,  

2)  chorobą skutkującą wydatkami na koszty leczenia  

3)  jednorazowa zapłata całego zobowiązania stanowi dla dłużnika zbyt duże obciążenie.  
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2. Wniosek powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 1 oraz uzasadnienie wniosku.  

3. Zasady wymienione w § 5 ust. 2-4 uchwały stosuje się odpowiednio.  

4. Należność staje się natychmiast wymagalna, gdy dłużnik nie dokonał spłaty raty w wyznaczonym 

terminie oraz nie spłacił należności w odroczonym terminie.  

5. Od należności w stosunku, do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu 

ustalonych terminów płatności.  

§ 7. 1. Odstąpienie od ustalenia całości opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy 

zastępczej następuje na wniosek osoby zobowiązanej uwzględniając jej dochód i stan zdrowia, a :  

1)  jej dochód miesięczny nie przekracza 1000 zł;  

2)  jej dochód miesięczny nie przekracza:  

a)  1200 zł przy niepełnosprawności w stopniu lekkim;  

b)  1500 zł przy niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym;  

c)  1800 zł przy niepełnosprawności w stopniu znacznym;  

2. Dochód osoby zobowiązanej stanowi sumę dochodów, o których mowa w § 2 pkt 3 uchwały, tej osoby 

oraz wspólnie z nią zamieszkującego małżonka i dzieci pozostających na jej utrzymaniu podzielona przez 

liczbę tych osób.  

3. W przypadku, gdy ustalony zgodnie z ust. 2 dochód miesięczny osoby zobowiązanej przekracza kwoty 

wymienione w ust. 1 ustala się opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej według 

poniższej tabeli:  

 

4. Odstąpienie od ustalenia całości opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej 

może nastąpić niezależnie od dochodu, na wniosek osoby zobowiązanej, w przypadku gdy świadczy ona 

regularnie alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej w wysokości 

nie mniej niż 150 zł miesięcznie i w okresie co najmniej jednego roku przed wszczęciem postępowania 

o ustalenie opłaty.  

5. Wniosek o którym mowa w ust. 1 i ust. 4 winien spełniać wymogi określone w § 5 ust. 2 uchwały 

i podlega rozpatrzeniu z uwzględnieniem postanowień określonych w § 5 ust. 3 i 4 uchwały.  

6. Decyzje w sprawie opłat oraz odstąpienia od ustalenia opłat w całości lub w części wydaje się na okres 

nie dłuższy niż jeden rok, z zastrzeżeniem ust. 7  

7. W przypadkach wymienionych w § 4 ust 1 pkt 1 lit g i h decyzje wydaje się na czas pobytu.  

§ 8. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie 

terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.  
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sanoku.  

§ 10. Traci moc uchwała nr XLIX/385/2006 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 12.10.2006 r. w sprawie 

określenia zasad całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat osób zobowiązanych do ponoszenia 

odpłatności za pobyt dzieci lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz uchwała 

Nr XLIII/303/2006 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 24 marca 2006r. w sprawie określenia zasad całkowitego 

lub częściowego zwalniania z opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 

 

   Robert Pieszczoch 
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