
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/300/17 

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

z dnia 30 marca 2017 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 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, 

poz. 575 z późn. zm.) 

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala 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 lub osoby, która 

osiąga pełnoletność przebywając, w pieczy zastępczej. 

§ 2. 1. Umorzenia opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność, 

przebywając w pieczy zastępczej udziela w drodze decyzji administracyjnej Starosta Zawierciański lub 

działający z jego upoważnienia Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zawierciu na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu. 

2. Decyzję o rozłożeniu na raty oraz o odstąpieniu od ustalenia opłaty wydaje się na czas określony, 

nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy. 

§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) dochód – dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej; 

2) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe określone obowiązującymi przepisami o pomocy społecznej; 

3) opłata – opłata ponoszona za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

4) osoba zobowiązana – rodzic biologiczny dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, w tym również 

pozbawiony władzy rodzicielskiej lub któremu władza rodzicielska została ograniczona lub zawieszona. 

§ 4. 1. Umarzając w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczając termin płatności, rozkładając na 

raty lub odstępując od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uwzględnia się sytuację rodzinną, 

zdrowotną, dochodową i majątkową osoby zobowiązanej. 

2. Przy ustalaniu sytuacji dochodowej osoby zobowiązanej, w przypadku wszczęcia postępowania: 

- na wniosek, bierze się pod uwagę dochód uzyskany z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; 
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- z urzędu, bierze się pod uwagę dochód uzyskany z miesiąca poprzedzającego wszczęcie postępowania. 

§ 5. 1. Odstępuje się całkowicie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej osobom 

zobowiązanym do jej ponoszenia, w przypadkach gdy: 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego; 

2) osoba zobowiązana reguluje dobrowolnie lub ustalone w postępowaniu sądowym alimenty na rzecz dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej, a jej dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego; 

3) nieznane jest miejsce zamieszkania rodzica lub rodziców i przy dochowaniu należytej staranności nie jest 

możliwe jego ustalenie; 

4) rodzic biologiczny jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej po osiągnięciu pełnoletności; 

5) osoba zobowiązana jest małoletnia – do czasu uzyskania przez nią pełnoletności. 

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1, można odstąpić całkowicie od ustalenia opłaty od osoby 

zobowiązanej, w przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

przekracza 150% kryterium dochodowego oraz gdy występuje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub 

instytucjach zapewniających całodobową opiekę; 

2) udokumentowana została długotrwała choroba osoby zobowiązanej lub osoby pozostającej na utrzymaniu 

osoby zobowiązanej; 

3) orzeczona została niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub osoby, z którą osoba zobowiązana prowadzi 

wspólne gospodarstwo domowe; 

4) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko lub jest w ciąży; 

5) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona; 

6) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym; 

7) udokumentowane zostały straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 

losowych u osoby zobowiązanej; 

8) głównym dochodem osoby zobowiązanej jest praca dorywcza; 

9) osoba zobowiązana nie posiada żadnego własnego źródła dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym z osobą niezwiązaną z dzieckiem, posiadającą własne źródło dochodu; 

10) dochód osoby zobowiązanej po pomniejszeniu o opłatę byłby niższy niż 150% kryterium dochodowego; 

11) wystąpiły inne uzasadnione okoliczności, w szczególności gdy nałożenie obowiązku ponoszenia opłaty 

mogłoby spowodować znaczne pogorszenie sytuacji materialnej lub zagrożenie egzystencji zobowiązanego 

lub osób będących na jego utrzymaniu. 

§ 6. 1. Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej może nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony powrotem dziecka do rodziny biologicznej; 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały; 

3) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności określonych w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały; 

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

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności; 

5) nastąpiła śmierć osoby zobowiązanej. 

2. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej może nastąpić według zasad określonych w § 7. 

§ 7. W przypadku, gdy dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza 150% kwoty 

kryterium dochodowego, umarza się opłatę według zasad zamieszczonych w tabeli: 
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Przekroczenie kryterium dochodowego Umorzenie opłaty za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej 

150,01% - 200% 96% 

200,01% - 250% 92% 

250,01% - 300% 88% 

300,01% - 400% 80% 

400,01% - 500% 75% 

500,01% - 600% 70% 

600,01% - 700% 65% 

700,01% i więcej Pełna opłata 

§ 8. 1. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty udziela się, gdy zastosowanie tej ulgi 

rokuje zapłatę należności w całości lub w części oraz gdy osoby zobowiązane do ponoszenia opłat 

współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu 

rodzinnego lub występuje inna ważna uzasadniona okoliczność powodująca niemożność uiszczenia opłaty 

w terminie. 

2. W okresie odroczenia terminu płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXIV/278/12 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 31 maja 2012 roku 

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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 18 lipca 2012 roku, poz. 2847). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu. 

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

Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego 

 

 

Jarosław Kleszczewski 
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