
UCHWAŁA NR XIX/120/2012
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

z dnia 23 maja 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 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dochodzie – rozumie się przez to dochód w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej, 

2) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – rozumie się przez to kryterium dochodowe na osobę 
w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

3) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej – rozumie się przez to kryterium dochodowe osoby 
samotnie gospodarującej w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, 

4) osobie zobowiązanej – rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust.1,3 i 5 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

5) dochodzie osoby zobowiązanej – rozumie się przez to miesięczny dochód osoby zobowiązanej z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym został złożony 
wniosek, pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłaty rzeczywiście 
poniesione za pobyt dzieci i osób dorosłych w pieczy zastępczej, domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej, 

6) osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to osoby spokrewnione 
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 

7) dochodzie na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym osoby zobowiązanej – rozumie się 
przez to sumę miesięcznego dochodu osoby zobowiązanej oraz dochodów osób pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty 
dochodu, z miesiąca, w którym został złożony wniosek, podzieloną przez liczbę osób prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe. 

§ 3. 1. 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 
za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 osoby zobowiązane składają w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łańcucie. 

3. Wniosek musi zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania na pobyt stały lub czasowy osoby zobowiązanej, 

2) opis aktualnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, zawodowej oraz mieszkaniowej osoby/rodziny, w tym 
oświadczenie o stanie majątkowym, 
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3) uzasadnienie wniosku – informację z jakiego powodu wnioskodawca stara się o umorzenie, odroczenie 
terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, poparte odpowiednimi 
dokumentami np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności, 
zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o pobycie w innej placówce pomocowej itp., 

4) wniosek musi zostać własnoręcznie podpisany przez osobę zobowiązaną, w przeciwnym razie pozostanie 
bez rozpatrzenia; 

4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do rozpatrzenia wniosku, 
wzywa się osobę zobowiązaną do jego uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie, 
powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 

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

§ 5. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy 
zastępczej łącznie z odsetkami następuje z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, jeżeli zachodzi co 
najmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek: 

1) istnieje 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) 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, 

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnienia ona kryteria do otrzymania pomocy, o której mowa 
w art.142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

4) osoba zobowiązana w trakcie postępowania egzekucyjnego wyjechała, nieznane jest miejsce jej pobytu 
i brak jest możliwości ustalenia miejsca tego pobytu, 

5) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na 
leczeniu szpitalnym lub w innej sytuacji znacznie utrudniającej złożenie wniosku o umorzenie należności, 

6) osoba zobowiązana zmarła, 

7) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: bezrobocie, bezdomność, długotrwała choroba 
udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, orzeczona niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 

8) inna ważna sytuacja życiowa. 

§ 6. 1. Umorzenie części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy 
zastępczej wraz z odsetkami następuje z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, gdy zachodzi co najmniej 
jedna z niżej wymienionych przesłanek: 

1) osoba zobowiązana ponosi opłaty za pobyt innych członków rodziny w rodzinie zastępczej, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-
rehabilitacyjnej lub innej, 

2) osoba zobowiązana płaci alimenty zasądzone na dziecko przebywające w pieczy zastępczej, w wysokości 
i terminach wynikających z orzeczenia sądu ustalającego alimenty, 

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

4) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko, 

5) pozostaje osoba zobowiązana na wyłącznym utrzymaniu innej osoby, 

6) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: bezrobocie, bezdomność, długotrwała choroba 
udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, orzeczona niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 
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7) inna ważna sytuacja życiowa. 

2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli 
został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka lub 
osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

§ 7. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka lub 
osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku, gdy osoba 
zobowiązana znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej a zastosowanie 
ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części po ustaniu przejściowych trudności. 

§ 8. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może 
nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej 
z okoliczności: 

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 400% kwoty kryterium dochodowego określonego 
w przepisach ustawy o pomocy społecznej, 

2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 400% kwoty kryterium dochodowego określonego 
w przepisach ustawy o pomocy społecznej, 

3) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-
rehabilitacyjnej lub innej, w której ponosi odpłatność, 

4) osoba zobowiązana ponosi opłaty za pobyt innych członków rodziny w rodzinie zastępczej, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-
rehabilitacyjnej lub innej, 

5) osoba zobowiązana płaci alimenty zasądzone na dziecko przebywające w pieczy zastępczej, w wysokości 
i terminach wynikających z orzeczenia sądu ustalającego alimenty, 

6) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia, 

7) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona, 

8) miejsce pobytu lub zamieszkania osoby zobowiązanej jest nieznane, 

9) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 

10) osoba zobowiązana jest w ciąży, 

11) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: bezrobocie, bezdomność, długotrwała choroba 
udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, orzeczona niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 

12) inna ważna sytuacja życiowa. 

2. Niezależnie od zasad odstąpienia wskazanych w powyższym ust.1 odstąpienie od ustalenia opłaty za 
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadkach uzasadnionego interesu 
osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, biorąc pod uwagę zagrożenie braku możliwości zaspakajania 
egzystencjalnych potrzeb takiej osoby lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 
spowodowanym ponoszeniem tej odpłatności. 

3. 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. Po upływie tego okresu osoba 
zobowiązana może wystąpić z kolejnym wnioskiem. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łańcuckiego. 

§ 10. Traci moc Uchwała NR V XV/91/2012 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 24 stycznia 2012 roku 
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 (Dz. Urz. Woj. Pod. poz. 519). 

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