
UCHWAŁA NR XXVII/214/17
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 16 marca 2017 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. 12 pkt 11 oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 575, 1583,1860 ) uchwala się 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, osoby zobowiązane ponoszą miesięczną opłatę w wysokości 
określonej w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dziecku w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej - rozumie się przez to osobę, która nie osiągnęła 
pełnoletności i przebywa w pieczy zastępczej, a także osobę, która osiągnęła pełnoletność i nadal przebywa 
w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) osobie zobowiązanej - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) dochodzie - rozumie się przez to dochód, o którym mowa w art. 6 pkt 3, art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

4) kryterium dochodowym - rozumie się przez to kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

5) sytuacji osoby zobowiązanej - rozumie się przez to sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową                               
i majątkową rodziny lub osoby samotnie gospodarującej;

6) rodzinie - rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. W przypadku, gdy rodzice posiadają więcej niż jedno dziecko w pieczy zastępczej i są zobowiązani do 
ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dochód rodziny, pomniejsza się o wysokość tej opłaty 
idzieli przez liczbę osób wspólnie gospodarujących.

§ 3. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, następuje z urzędu gdy:

1) na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 
dłużnika pozbawiłoby jego lub jego rodzinę środków utrzymania, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez 
komornika okazało się bezskuteczne i zostało umorzone;

2) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając 
majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty 
codziennego użytku domowego, nieprzedstawiające wartości handlowej.

§ 4. Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 
może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, gdy spełniona jest przynajmniej jedna z poniższych 
przesłanek:

1) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w rodzinie 
nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;
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2) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w rodzinie 
nie przekracza 300% kryterium dochodowego, a osoba ta:

a) wychowuje przynajmniej jedno dziecko pozostające pod jej opieką,

b) płaci alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

c) jest osobą długotrwale, przewlekle chorą,

d) jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,

e) jest osobą niepełnosprawną,

f) przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie karnym lub zakładzie 
poprawczym,

g) poniosła znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej,

h) ponosi opłaty z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej.

§ 5. 1. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty  za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku, gdy osoba ta spełnia przynajmniej jedną 
z przesłanek:

a) występuje długotrwała, przewlekła choroba,

b) jest osobą niepełnosprawną,

c) poniosła znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski   żywiołowej,

d) wystąpiło zdarzenie losowe uzasadniające umorzenie w części należności,

e) wychowuje przynajmniej jedno dziecko pozostające pod jej opieką,

f) płaci alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

g) jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy.

2. Wysokość opłaty i umorzenia są udzielane na podstawie poniższych tabel:

Tabela nr 1. Wysokość opłat oraz umorzenia należności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

Dochód na osobę Wysokość opłaty liczonej jako % Wysokość umorzenia opłaty
w rodzinie w stosunku z ustalonych kosztów liczonej jako % z ustalonych
do kryterium za pobyt dziecka w rodzinnej kosztów za pobyt dziecka
dochodowego (%) pieczy zastępczej w rodzinnej pieczy zastępczej
301% - 350 % 10% 90%
351% – 400% 20% 80%
401% - 450 % 40% 60%
451% - 500% 60% 40%
powyżej 500% 100% 0%

Tabela nr 2. Wysokość opłat oraz umorzenia należności za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej

Dochód na osobę Wysokość opłaty liczonej jako % Wysokość umorzenia opłaty
w rodzinie w stosunku z ustalonych kosztów liczonej jako % z ustalonych
do kryterium za pobyt dziecka kosztów za pobyt dziecka
dochodowego (%)

w instytucjonalnej pieczy w instytucjonalnej pieczy
zastępczej, zastępczej,

101% - 150 % 1% 99%
151% – 200% 2% 98%
201% - 250% 3% 97%
251% - 300% 4% 96%
301% - 350% 5% 95%
351% - 400% 10% 90%
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401% - 450% 15% 85%
451% -500% 20% 80%
501% - 550% 25% 75%
551% - 600% 30% 70%
601% - 650% 35% 65%
651% - 700% 40% 60%
701% - 750% 45% 55%
751% - 800% 50% 50%
801% - 850% 55% 45%
851% - 900% 60% 40%
powyżej 901% 100% 0%

§ 6. 1.  Odroczenie terminu płatności, a także rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej.

2. Wniosek osoby zobowiązanej o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie na raty należności powinien 
zawierać uzasadnienie potwierdzające trudną sytuację wnioskodawcy.

3. Odroczenie terminu płatności następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Rozłożenie na raty należności wskazanych w ust. 1 następuje w ratach miesięcznych na okres nie dłuższy niż 
24 miesiące.

§ 7. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, może nastąpić z urzędu lub gdy 
osoba zobowiązana złożyła wniosek  uzasadniający odstąpienie od ustalenia opłaty oraz gdy została spełniona 
przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w rodzinie 
nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;

2) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w rodzinie 
nie przekracza 300% w/w kryterium dochodowego, a osoba ta:

a) wychowuje przynajmniej jedno dziecko pozostające pod jej opieką,

b) płaci alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

c) jest osobą długotrwale, przewlekle chorą,

d) jest osobą niepełnosprawną,

e) poniosła znaczne straty materialne powstałe wskutek wystąpienia klęski żywiołowej,

f) ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 
innej placówce,

g) ma trudną sytuację ze względu na inne udokumentowane okoliczności m.in.: bezrobocie w rodzinie, 
niepełnosprawność w rodzinie, zdarzenia losowe;

3) uiszczenie opłaty spowodowałyby obniżenie dochodu osoby tak, że znalazłaby się ona poniżej 300 % 
kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 niniejszych zasad;

4) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia lub pełnoletnia ucząca się i pozostaje na utrzymaniu innych osób;

5) osoba zobowiązana jest pełnoletnia i przebywa w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 82 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej i nie posiada dochodu.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, następuje na czas określony, 
nie dłuższy jednak niż na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy opłatę ustala się za okres wcześniejszy, odstąpienie 
od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu osoby 
zobowiązanej, a podjęte działania nie doprowadziły do ustalenia jej aktualnego miejsca pobytu. W tym przypadku 
nie wydaje się decyzji administracyjnej, a jedynie pismo które  pozostaje w aktach sprawy.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 9. Traci moc uchwała nr XX/143/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2012 r.

§ 10. Sprawy wszczęte przed wejściem w życie poniższej uchwały rozpatrywane są na podstawie uchwały nr 
XX/143/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2012 r.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk
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