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UCHWAŁA NR VIII/47/2015
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej
Na podstawie art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r.poz. 332 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 3a , art. 12 pkt.11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.),
Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa warunki:
1) umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami,
2) odroczenia terminu płatności,
3) rozłożenia na raty,
4) odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193
ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pieczy zastępczej - rozumie się przez to pieczę sprawowaną w formie:
a) instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne,
interwencyjne ośrodki predykcyjne),
b) rodzinnej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, rodzinny dom dziecka),
2) dochodzie - rozumie się przez to dochód o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.),
3) osobie zobowiązanej – rozumie się przez to osobę wobec, której zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, wszczęto postępowanie o ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej,
4) dochodzie osoby zobowiązanej – rozumie się przez to miesięczny dochód osoby zobowiązanej z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym został złożony
wniosek, pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz o opłaty rzeczywiście
poniesione za pobyt dzieci i osób dorosłych w domu pomocy społecznej i w pieczy zastępczej,
5) dłużniku – rozumie się przez to osobę, której została ustalona opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
która jej nie uregulowała w całości w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej,
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6) kryterium dochodowym – należy rozumieć kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy
społecznej, podlegające waloryzacji zgodnie z przepisami tej ustawy,
7) należności – rozumie się przez to wymagalną wierzytelność wynikającą z decyzji administracyjnej
nakładającej obowiązek uiszczenia opłaty o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
8) uldze – rozumie się przez to umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu
płatności, rozłożenie na raty spłaty należności, odstąpienie od ustalenia opłaty w całości,
9) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to osoby spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
10) dochodzie na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym osoby zobowiązanej – rozumie
się przez to sumę miesięcznego dochodu osoby zobowiązanej oraz dochodów osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a przypadku utraty
dochodu, z miesiąca, w którym został złożony wniosek, podzieloną przez liczbę osób prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe,
11) decyzji administracyjnej – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli osoby uprawnionej
do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należności,
odstąpienia w całości od ustalenia opłaty.
§ 3. 1. Odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w przypadku:
1) uzyskiwania miesięcznego dochodu osoby zobowiązanej w wysokości nie przekraczającej 250% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie lub 250% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej.
2) niemożności ustalenia miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu osoby zobowiązanej,
3) jeżeli osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej,
4) jeżeli osoba zobowiązana nie ukończyła 18 roku życia.
2. Na zasadach określonych w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały można z urzędu odstąpić od ustalenia opłaty
o której mowa w art.193 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej od osoby zobowiązanej
do jej ponoszenia.
3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy. Po upływie wskazanego okresu można udzielić kolejnej takiej ulgi.
§ 4. 1. Umorzenie należności w części może zastąpić w zależności od sytuacji dochodowej zobowiązanego
według następujących zasad :
1) dochód na osobę w rodzinie wynosi od 251 % do 350% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
lub 251% do 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - umorzenie następuje
w wysokości 70% należności,
2) dochód na osobę w rodzinie wynosi od 351% do 500% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
lub od 351% do 500% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - umorzenie następuje
w wysokości 50% należności,
2. Umorzenie należności w całości może nastąpić w następujących przypadkach :
1) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się bezskuteczne,
2) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika i członków jego rodziny będących na jego utrzymaniu
w szczególności
w przypadku
uzasadnionym
bezrobociem,
bezdomnością,
ubóstwem,
niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym,
pozostawaniem osoby zobowiązanej na wyłącznym utrzymaniu innej osoby, inną ważną sytuacją życiową,
3) osoba zobowiązana zmarła.
3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją materialną, zdrowotną, bytową zobowiązanego można odroczyć
termin płatności lub rozłożyć należność na raty, gdy zastosowanie jednej z tych ulg rokuje zapłatę należności
w całości lub w części.
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4. Umorzenie należności w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności,
rozłożenie na raty, może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika złożony w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Jarosławiu lub z urzędu w przypadku określonym w § 4 ust. 2 pkt.3.
5. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2
i 3, opis aktualnej sytuacji oraz wszelkie okoliczności uzasadniające składany wniosek.
6. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające sytuację materialną, zdrowotną
oraz bytową dłużnika.
7. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do rozpatrzenia wniosku
wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Nie uzupełniony wniosek
pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. Umorzenie należności w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności
oraz rozłożenie na raty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§ 5. Tracą moc :
1) Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminów płatności, rozkładania
na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
2) Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 lutego 2015 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.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarosławskiemu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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