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UCHWAŁA NR VII/55/2011
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

z dnia 24 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych 
i kuratorów z opłat za pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób 

pełnoletnich za pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 19 pkt 5, art. 81 ust.1,6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 

§ 1. 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w całodobowej 
placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska 
została zawieszona lub ograniczona, a także do opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują 
dochodami dziecka. 

3. Przepisy uchwały stosuje się również odpowiednio do osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust.8 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub jej rodziców, w przypadku gdy dysponują dochodami 
dziecka. 

4. Przepisów uchwały nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w zakładzie opieki 
zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu. 

§ 2. 1. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opłatę ponoszą, do wysokości średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni 
lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z zastrzeżeniami ust. 2. 

2. Opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 
50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej i średniego miesięcznego utrzymania dziecka 
w placówce. 

3. Rodzice prowadzący oddzielne gospodarstwa domowe zobowiązani są do ponoszenia odpłatności, o której 
mowa w ust.1 w równych częściach. 

§ 3. Opłatę ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 4. 1. Rodzice, opiekun prawny, kurator, pełnoletni wychowanek zobowiązani do ponoszenia opłaty 
w placówce opiekuńczo- wychowawczej mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności. 

2. Zwolnienie częściowe lub całkowite z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce może 
obejmować zarówno oboje rodziców jak i jednego z nich. 

3. Decyzje o zwolnieniu rodzin, osób, o których mowa w §2 uzależnia się od wysokości posiadanych 
dochodów oraz struktury rodziny. 

4. Z obowiązku ponoszenia opłaty całkowicie zwolnieni są rodzice lub osoby, których miesięczny dochód na 
osobę w rodzinie lub dla osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 5. 1. Całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności może nastąpić, pomimo niespełnienia warunku 
określonego w §4 ust.4 w przypadku, gdy występuje co najmniej jedna z poniższych okoliczności wskazująca na 
trudną sytuację rodziny lub osoby, w szczególności: 

1) udokumentowana niepełnosprawność, 

2) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, 
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3) inny członek rodziny przebywa w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-
wychowawczej lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę a rodzina ponosi odpłatność za jego 
pobyt, 

4) bezrobocie, 

5) bezdomność, 

6) alkoholizm i narkomania, 

7) przemoc w rodzinie, 

8) przebywanie rodziców/rodzica w domu pomocy społecznej lun innej placówce pomocy społecznej, 

9) przebywanie rodziców/rodzica w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 

10) fakt ubezwłasnowolnienia osoby zobowiązanej, 

11) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

12) strata materialna spowodowana klęską żywiołową lub innym zdarzeniem losowym, 

13) rodzice/rodzic opłacają alimenty na dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

14) inna ważna przyczyna uzasadniająca zwolnienie. 

2. Jeżeli sytuacja osoby zobowiązanej, o której mowa w ust.1, nie uzasadnia całkowitego zwolnienia tej osoby 
z odpłatności, stosuje się częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat na zasadach określonych w § 6. 

§ 6. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej następuje w przypadku, gdy dochód w rodzinie biologicznej przekracza 200% i nie 
przekracza 900% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz nie 
zachodzą okoliczności, o których mowa w §5 ust.1, według zasad poniższej tabeli: 

 
% przekroczenia kryterium dochodowego określonego 
zgodnie z art.8 ust.1 ustawy 

Odpłatność za dziecko przebywające w placówce, lecz nie większa niż średni 
miesięczny koszt utrzymania 

Powyżej 200% do 300% 100 zł 
Powyżej 300% do 400% 200 zł 
Powyżej 400% do 500% 300 zł 
Powyżej 500% do 600% 400 zł 
Powyżej 600% do 700% 500 zł 
Powyżej 700% do 800% 800 zł 
Powyżej 800% do 900% 10000 zł 
Powyżej 900% Pełna odpłatność w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za 
pobyt dziecka w placówce lub z urzędu można odstąpić od ustalenia opłaty. 

§ 8. 1. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu rodziców lub osób z opłaty wydaje się na wniosek 
lub z urzędu, w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. 

2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje się na czas określony, nie dłużej niż 
jeden rok. 

§ 9. 1. Od czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o odpłatności osób 
zobowiązanych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej odstępuje się 
w przypadku, gdy: 

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, 

2) rodzic dziecka jest nieletni, do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletniości. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łańcuckiego. 

§ 11. Traci moc Uchwała NR XXXIX/317/06 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie 
określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka i osób pełnoletnich 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 16, poz.234). 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY Rady 
Powiatu Łańcuckiego 

Stanisław PANEK


