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Poz. 1470
UCHWAŁA Nr XIII/191/2012
RADY POWIATU w ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami,
odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ust z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592)1) w związku z art. 194 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 ze zm.)2)
§ 1. Określa się warunki umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu
płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149
poz. 887 ze zm.);
2) dziecku – dziecko przebywające w pieczy zastępczej, w tym osobę pełnoletnią, o której mowa w art. 37
ust. 2 ustawy;
3) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
4) dochodzie na osobę w rodzinie – dochód ustalony zgodnie z art. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
5) średnim miesięcznym wydatku przeznaczonym na utrzymanie dziecka w placówce – wydatek ustalony
zgodnie z art. 196 ust. 4 ustawy;
6) osobach zobowiązanych – rodzice biologiczni dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w tym również
pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona,
osoby dysponujące dochodem dziecka, osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy
zastępczej.
§ 3. Umorzenie w całości łącznie z odsetkami zaległości z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej następuje z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, jeśli występuje co najmniej jedna z niżej
wymienionych przesłanek:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 127, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz.U.
z 2004 Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2007 Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U.
z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675,
Dz.U. z 2011 r. Nr 21. poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281
2)
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 288,1690
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1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub
egzekucja została umorzona;
2) nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika lub faktycznego miejsca pobytu dłużnika;
3) dłużnik zmarł;
4) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną
możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić
do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej.
§ 4.1. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami zaległości z tytułu opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, jeśli występuje co najmniej
jedna z niżej wymienionych przesłanek:
1) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w pieczy zastępczej lub jednostkach
pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację;
2) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim bądź orzeczeniem o niepełnosprawności
wraz z potwierdzeniem kosztów leczenia;
3) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
4) ciąża lub samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;
5) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
6) bezrobocie;
7) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.
2. Przy umorzeniu w części lub w całości włącznie z odsetkami zaległości z tytułu opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej stosuje się następujące kryterium dochodowe:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dochód na osobę w rodzinie

Rodzinna piecza zastępcza
wysokość umorzenia w %
Jeżeli dochód rodziny/osoby jest niższy
100
lub równy 200% dochodu (do 200%)
Jeżeli dochód rodziny/osoby jest niższy
90
lub równy 250% dochodu (201% - 250%)
Jeżeli dochód rodziny /osoby jest niższy
80
lub równy 300% dochodu (251% - 300%)
Jeżeli dochód rodziny /osoby jest niższy
70
lub równy 350% dochodu (301% - 350%)
Jeżeli dochód rodziny /osoby jest niższy
55
lub równy 400% dochodu (351% - 400%)
Jeżeli dochód rodziny /osoby jest niższy
40
lub równy 450% dochodu (401% - 450%)
Jeżeli dochód rodziny /osoby jest niższy
25
lub równy 500% dochodu (451% - 500%)
Jeżeli dochód rodziny /osoby jest wyższy
0
niż 500% dochodu (od 501%)

Instytucjonalna piecza zastępcza
wysokość umorzenia w %
100
95
90
85
80
70
40
0

3. Umorzenie w części lub w całości należności może dotyczyć całego okresu pobytu w pieczy zastępczej,
jeżeli został zakończony lub wybranego okresu pobytu w pieczy zastępczej, w tym okresu aktualnego pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
§ 5. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat, w przypadku, gdy
zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
1) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym, koordynatorem lub asystentem rodzinnym na
rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego;
2) występują okoliczności określone w § 4 ust. 1.
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§ 6.1. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy kryterium
dochodowemu, odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu, można
odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli występują okoliczności wskazujące na
trudną sytuację rodziny lub osoby, w szczególności z przyczyn określonych w § 4 ust. 1.
3. W przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu osoby zobowiązanej
odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
4. W przypadku, gdy rodzice biologiczni dziecka są nieletni, do czasu uzyskania przez rodziców
biologicznych pełnoletniości, odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
5. W przypadku, gdy rodzice biologiczni płacą alimenty, zasądzone przez sąd lub dobrowolnie, na dziecko
umieszczone w pieczy zastępczej, odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
6. Odstąpienie od ustalenia opłaty dla rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może
obejmować zarówno oboje rodziców jak i jedno z nich.
§ 7. Umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty
lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
§ 8. Traci moc:
1) uchwała NR XVI/180/2004 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców dziecka lub
osoby pełnoletniej za ich pobyt w rodzinie zastępczej;
2) uchwała NR XX/230/2004 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 grudnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
rodziców dziecka lub osoby pełnoletniej za ich pobyt w rodzinie zastępczej;
3) uchwała NR XVI/181/2004 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców dziecka, osoby
pełnoletniej posiadającej dochód, rodziców osoby pełnoletniej, opiekunów prawnych lub kuratorów za
pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
4) uchwała NR XX/229/2004 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 grudnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
rodziców dziecka, osoby pełnoletniej posiadającej dochód, rodziców osoby pełnoletniej, opiekunów
prawnych lub kuratorów za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Kościerzyński

