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UCHWAŁA NR XV/ 91 /2012
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej 

Na  podstawie  art.12  pkt  11  ustawy  z dnia  5 czerwca1998r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr 
142,poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011  roku o wspieraniu  rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). 

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 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 pieczy zastępczej. 

§ 2. 1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: 

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie  pieczy  zastępczej  –  w przypadku  umieszczenia  dziecka  w rodzinie  zastępczej  spokrewnionej, 
rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

2) średnich  miesięcznych  wydatków  przeznaczonych  na  utrzymanie  dziecka  w placówce  opiekuńczo – 
wychowawczej,  regionalnej  placówce  opiekuńczo  –  terapeutycznej  oraz  interwencyjnym  ośrodku 
preadopcyjnym  –  w przypadku  umieszczenia  dziecka  w placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej  typu 
socjalizacyjnego,  interwencyjnego  lub  specjalistyczno –  terapeutycznego,  regionalnej  placówce opiekuńczo – 
terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

3) środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej  typu rodzinnego oraz 
środków  finansowych  na  bieżące  funkcjonowanie  tej  placówki  –  w przypadku  umieszczenia  dziecka 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. 

2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie. 

3. W  przypadku  braku  możliwości  uzyskania  od  rodziców  całości  lub  części  opłaty,  opłatę,  o której  mowa 
w ust. 1 pkt 2 i 3, ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego 
dochodu. 

4. W  przypadku,  o którym  mowa  w ust.  3 za  okres  pobytu  w pieczy  zastępczej  po  uzyskaniu  pełnoletności 
przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy 
o wspieraniu  rodziny  i systemie  pieczy  zastępczej,  opłatę  lub  jej  część  ponosi  także  ta  osoba,  w wysokości  nie 
wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

5. Osoby  dysponujące  dochodem  dziecka  oraz  osoba,  która  osiągnęła  pełnoletność  przebywając  w pieczy 
zastępczej, o której mowa art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3 i 4, odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami. 

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz rodzice, którym 
władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. 

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu. 

§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) dochód – rozumie się przez to dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, 

2) dziecko – dziecko przebywające w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

3) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy i art. 10 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, 

4) opłata – oznacza opłatę ponoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 
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5) rodziców    oznacza  rodziców  dziecka  przebywającego  w rodzinie  zastępczej  lub  placówce  opiekuńczo
wychowawczej,  lub  rodziców  osoby  pełnoletniej,  w tym  również  pozbawionych  władzy  rodzicielskiej,  lub 
którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, 

6) osoba  zobowiązana  –  oznacza  osobę,  o której  mowa  w art.  193  ust.1,3  i 5  ustawy  o wspieraniu  rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

§ 4. Starosta na wniosek  lub z urzędu, uwzględniając zapisy niniejszej uchwały, może umorzyć w całości  lub 
w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której 
mowa w § 2 ust. 1 

§ 5. 1. Umorzenie w całości  lub w części  łącznie  z odsetkami  następuje wyłącznie w przypadku, wystąpienia 
jednej z okoliczności: 

1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim; 

2) orzeczona niepełnosprawność w stopniu znacznym; 

3) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej; 

4) pobyt rodzica w areszcie śledczym lub zakładzie karnym; 

5) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną; 

6) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej; 

7) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; 

8) zachodzi ważny interes strony lub interes publiczny, jeżeli: 

a) 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, 

b) pobyt w pieczy  zastępczej  został  zakończony w wyniku  odzyskania  przez  osoby  zobowiązane możliwości 
zapewnienia  dziecku  opieki  i wychowania,  a utrzymanie  zobowiązania  mogłoby  prowadzić  do  ponownej 
utraty  możliwości  sprawowania  opieki  i wychowania  oraz  ponownego  umieszczenia  dziecka  w pieczy 
zastępczej; 

c) 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; 

2. W  przypadku,  gdy  umorzenie  dotyczy  części  należności,  organ  uprawniony  określa  termin  spłaty 
nieumorzonej części należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty osoba zobowiązana do 
ponoszenia odpłatności zobowiązana jest do zapłaty całej należności. 

§ 6. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje z urzędu w przypadku, 
gdy: 

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 pkt 1a 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. nr 127, poz. 1055); 

2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa 
w § 1 pkt  1b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  29  lipca  2009  r. w sprawie  zweryfikowanych  kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. nr 127, poz. 1055). 

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w ust. 1 następuje na 
czas określony w decyzji nie dłużej jednak niż okres 12 miesięcy. 

§ 7. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu 
płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 8. Rozłożenie  na  raty  lub  odroczenie  terminu  płatności  należności  z tytułu  opłaty  za  pobyt  w pieczy 
zastępczej może  nastąpić  na wniosek  osób  zobowiązanych  do  ponoszenia  opłat w przypadku,  gdy  zastosowanie 
ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
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1) osoby  zobowiązane  do ponoszenia  opłat współpracują  z pracownikiem  socjalnym  lub  asystentem  rodziny na 
rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego; 

2) osoby  zobowiązane  realizują  na  rzecz  powrotu  dziecka  do  domu  rodzinnego  ustalenia  zawartego  kontraktu 
socjalnego,  o którym  mowa  w ustawie  o pomocy  społecznej  lub  planu  pracy  z rodziną,  o którym  mowa 
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, 
innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej; 

4) występuje  inna  uzasadniona  okoliczność,  w szczególności  długotrwała  choroba,  bezdomność, 
niepełnosprawność,  znaczne  straty  materialne  powstałe  w wyniku  klęski  żywiołowej  lub  innych  zdarzeń 
losowych. 

§ 9. Ustala  się  wysokość  odpłatności  ponoszonej  przez  osoby  wymienione  w §  2 ust.  14  za  pobyt  dziecka 
pieczy zastępczej jak w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 10. Od  czynności  postępowania  administracyjnego  dotyczącego  wydania  decyzji  o odpłatności  osób 
zobowiązanych odstępuje się w przypadku, gdy: 

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

2) rodzic dziecka jest nieletni – do czasu uzyskania przez niego pełnoletności, 

3) rodzic płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łańcuckiego. 

§ 12. 1. Traci  moc  Uchwała  NR  VII/55/2011  Rady  Powiatu  Łańcuckiego  z dnia  24  czerwca  2011  roku 
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  opiekuńczowychowawczych  (Dz.  Urz.  Woj.  Pod.  Nr  111 
poz.1713). 

2. Traci  moc  Uchwała  Nr  XLVIII/378/2010  Rady  Powiatu  Łańcuckiego  z dnia  23  września  2010  roku 
w sprawie  częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  rodziców  (opiekunów  prawnych)  z opłat  za  pobyt  dzieci 
w rodzinie zastępczej. (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 99 poz. 1791). 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY Rady 
Powiatu Łańcuckiego 

Stanisław PANEK
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Załącznik do Uchwały Nr XV/ 91 /2012

Rady Powiatu Łańcuckiego

z dnia 24 stycznia 2012 r.

Wysokości odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
Lp.  % kryterium 

dochodowego 
w rodzinie 

Kwota odpłatności za dziecko 
przebywające w spokrewnionej 
i niezawodowej rodzinie zastępczej 

Kwota odpłatności za dziecko 
przybywające w zawodowej 
rodzinie zastępczej 

Kwota odpłatności za dziecko 
przebywające w placówce 
opiekuńczo wychowawczej 

1.  201%250%  70 zł  100 zł  300 zł 
2.  251%300%  140 zł  200 zł  600 zł 
3.  301%350%  210 zł  300 zł  900 zł 
4.  351%400%  280 zł  400 zł  1200 zł 
5.  401% 500%  350 zł  500 zł  1500 zł 
6.  501% 

powyżej 
100% kosztu utrzymania  100% kosztu utrzymania  100% kosztu utrzymania 


