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Uchwała Nr 39/VI/2015
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 26 marca 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.
Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm) Rada Powiatu Nowotarskiego 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 za pobyt dziecka w rodzinnej lub
instytucjonalnej pieczy zastępczej.
§ 2
W postępowaniach o których mowa w art. 194 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej o umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub
odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej stosuje się
poniższe zasady ogólne:
1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji i okoliczności, która spowodowała
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
2) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia osób pełnoletnich, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej i są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w pieczy,
3) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej, zdrowotnej i bytowej osób zobowiązanych oraz ich
możliwości, zasoby i uprawnienia,
4) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych i osób będących na ich utrzymaniu.
§ 3
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) dochód – oznacza dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) kryterium dochodowe – oznacza kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej,
3) dziecko – oznacza osobę niepełnoletnią, przebywającą w pieczy zastępczej instytucjonalnej lub rodzinnej,
a także osobę pełnoletnią, przebywającą w rodzinie zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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4) osoba zobowiązana – oznacza osobę o której mowa w art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
5) opłata – oznacza opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy
zastępczej.
§ 4
1. Odstąpienie od ustalenia pełnej lub częściowej opłaty, następuje z urzędu lub na wniosek osoby
zobowiązanej do jej ponoszenia, na czas określony, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy, po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym paragrafie.
2. Odstępuje się od ustalenia pełnej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli dochód osoby
zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty
na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego.
3. Częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje,
jeżeli dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do
ponoszenia opłaty przekracza 150% kryterium dochodowego, a nie przekracza 450% lub jest równe 450%
odpowiednio kryterium dochodowego. Przy ustaleniu wysokości odstąpienia stosuje się kryteria określone
w poniższej tabeli:
% odpowiedniego kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Powyżej 150% do 200%
Powyżej 200% do 250%
Powyżej 250% do 300%
Powyżej 300% do 350%
Powyżej 350% do 400%
Powyżej 400% do 450%
Powyżej 450%

% częściowego odstąpienia

95%
90%
80%
70%
60%
50%
0%

4. Częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
następuje, jeżeli dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub dochód na osobę w rodzinie osoby
zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza 150% kryterium dochodowego, a nie przekracza 850% lub jest
równe 850% odpowiednio kryterium dochodowego. Przy ustaleniu wysokości odstąpienia stosuje się kryteria
określone w poniższej tabeli:
% odpowiedniego kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Powyżej 150% do 200%
Powyżej 200% do 250%
Powyżej 250% do 300%
Powyżej 300% do 350%
Powyżej 350% do 400%
Powyżej 400% do 450%
Powyżej 450% do 500%
Powyżej 500% do 550%
Powyżej 550% do 600%
Powyżej 600% do 650%
Powyżej 650% do 700%
Powyżej 700% do 750%
Powyżej 750% do 800%
Powyżej 800% do 850%
Powyżej 850%

% częściowego odstąpienia

98%
96%
94%
92%
90%
85%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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5. Wysokość ustalonej opłaty może zostać obniżona nie więcej niż o 50% w przypadku, gdy osoba
zobowiązana:
1) przebywa w domu pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i z tego
tytułu ponosi odpłatność,
2) jest niepełnoletnia lub kontynuuje naukę w szkole rozpoczętej przed osiągnięciem przez nią pełnoletności,
3) poniosła straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
4) ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w instytucjach zapewniających całodobową opiekę lub
pieczy zastępczej,
5) jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona,
6) jest długotrwale chora lub w rodzinie osoby zobowiązanej przebywa co najmniej jedna osoba długotrwale
chora, a udokumentowane wydatki ponoszone na leczenie powodują znaczny wzrost kosztów utrzymania
rodziny,
7) osoba zobowiązana legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
a niepełnosprawność ta uniemożliwia podjęcie zatrudnienia,
8) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
9) osoba zobowiązana nie posiada żadnego własnego dochodu,
10) osoba zobowiązana płaci na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy dobrowolne lub zasądzone alimenty,
11) wystąpiła inna szczególnie uzasadniona okoliczność mająca wpływ na sytuację materialną osoby
zobowiązanej.
§ 5
1. Kwotę opłaty za pobyt dziecka w pieczy ustala się wg kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3,
z zastrzeżeniem, że po ustaleniu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dochód osoby zobowiązanej lub na
osobę w rodzinie osoby zobowiązanej po uregulowaniu opłaty nie może być niższy niż 150% kryterium
dochodowego.
§ 6. 1. Umorzenie w całości należności z tytuły opłaty, wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na
wniosek osoby zobowiązanej.
2. Umorzenie w całości należności z tytuły opłaty, wraz z odsetkami następuje w przypadku, gdy:
1) osoba zobowiązana do opłaty zmarła,
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w efekcie postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty
większej niż koszty dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,
3) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości
zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej
utraty możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem i ponownego umieszczenia w pieczy zastępczej,
4) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy
zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy o której mowa
w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
5) gdy dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do
ponoszenia opłaty, nie przekracza lub jest równy 150% odpowiedniego kryterium dochodowego,
6) po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja ustalająca opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stała się
ostateczna i nadal nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty oraz majątku,
z którego można byłoby zaspokoić roszczenie, i osoba zobowiązana spełnia przynajmniej jeden z poniższych
warunków:
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§ 7. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami,
może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, gdy dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia
opłaty lub na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza 150% odpowiedniego
kryterium dochodowego, w sytuacji gdy zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:
1) realizuje plan pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
2) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci lub ma pod opieką innych członków rodziny,
3) ponosi opłatę za pobyt innego członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobową opiekę lub w pieczy
zastępczej,
4) występuje inna uzasadniona i udokumentowana okoliczność, w szczególności długotrwała choroba,
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń
losowych.
§ 8
1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej, w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę
należności w całości lub w części przy jednoczesnym zaistnieniu przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat aktywnie współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem
rodziny na rzecz powrotu dziecka do rodziny, m. in. poprzez realizację ustaleń zawartych w kontrakcie
socjalnym o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, lub planie pracy z rodziną, o którym mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w instytucjach opieki całodobowej,
placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia i innych
placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie,
3) zachodzą inne okoliczności, w szczególności bezdomność, długotrwała, ciężka choroba, niepełnosprawność,
ubezwłasnowolnienie lub straty w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego.
§ 9. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie Uchwały stosuje się
postanowienia określone w Uchwale.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr 128/XVIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 marca 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
zastepczej.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek. med. Jan Krzak

