Uchwała Nr XXI/131/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie 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. 193 i art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy
z dnia 5 marca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie
zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§3
Traci moc uchwała nr XXXIX/28/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za
pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu
ukończenia szkoły oraz uchwała nr XXXIX/27/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
31 maja 2005r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej przebywającej placówce
opiekuńczo-wychowawczej.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada
Powiatu określa w drodze uchwały szczegółowe warunki umorzenia opłaty w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu jej płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od jej ustalenia. Uchwała ta szczegółowo określa warunki pozwalające na
indywidualną ocenę sytuacji osób zobowiązanych do opłaty, uwzględnienia okoliczności
wskazujących na konieczność obniżenia opłaty, zaznacza również katalog sytuacji, w których
można odstąpić od ustalenia opłaty czy czynności postępowania administracyjnego.

Załącznik do uchwały Nr XXI/131/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012r.

Warunki i zasady 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.

1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
a) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U. nr 149, poz. 887ze zm.)
b) dziecko – osobę małoletnią umieszczoną w pieczy zastępczej na podstawie ustawy oraz
osobę pełnoletnią, o której mowa w art. 37 ustawy, przebywającą w pieczy zastępczej,
c) piecza zastępcza – zapewnienie dziecku opieki i wychowania w formie zastępczej lub
instytucjonalnej, gdy rodzice dziecka nie mogą opieki takiej zapewnić,
d) rodzinna piecza zastępcza – opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
funkcjonującej w formie przewidzianej ustawą , lub w rodzinnym domu dziecka,
e) instytucjonalna piecza zastępcza – opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, w interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym,
f) dochód - dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej ( j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
g) kryterium dochodowe – kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 6,
waloryzowane zgodnie z zasadami ustalonymi w tej ustawie,
h) opłata – opłatę miesięczną za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, do ponoszenia której
zobowiązane są osoby wskazane w ustawie,
i) osoby zobowiązane – rodziców biologicznych lub adopcyjnych dziecka lub osoby
pełnoletniej przebywających w pieczy zastępczej, także rodziców pozbawionych władzy
rodzicielskiej lub których władza została ograniczona lub zawieszona, osoby dysponujące
dochodem dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz pełnoletnie osoby przebywające
w pieczy zastępczej, gdy brak jest możliwości uzyskania opłaty od rodziców.
2. W postępowaniu w sprawie 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 stosuje się następujące zasady ogólne:
a) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężeniu sytuacji i okoliczności, które
spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
b) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia osób zobowiązanych do odpłatności,
c) zasadę uwzględnienia sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do
wnoszenia odpłatności,
d) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób będących
na ich utrzymaniu.
3. Wysokość opłaty określana jest na podstawie przepisów ustawy w formie decyzji
administracyjnej wydawanej przez Starostę, kierowanej do osoby zobowiązanej. Opłata
wnoszona jest na konto określone w decyzji.
4. Umorzenie opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu
płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej następuje w drodze decyzji administracyjnej z urzędu lub na wniosek osoby/ osób
zobowiązanych.
5. Starosta wydając decyzję uwzględnia niniejsze zasady biorąc pod uwagę sytuację
dochodową, zdrowotną, rodzinną i majątkową osoby zobowiązanej, ustaloną na podstawie
zebranej w sprawie dokumentacji, oświadczeń składanych przez wnioskodawcę lub
dokumentów przedkładanych przez tę osobę.
6. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić
w przypadku, gdy:
a) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego ,
b) osoba zobowiązana płaci dobrowolne bądź ustalone orzeczeniem sądowym alimenty na
dziecko umieszczone w pieczy zastępczej,
c) osoba zobowiązana korzysta sukcesywnie z pomocy społecznej, co stanowi jej podstawowe
źródło utrzymania,
d) rodzic dziecka nie jest pełnoletni i nie posiada dochodu, a rodzina w której małoletni rodzic
przebywa nie jest zobowiązana do alimentowania dziecka,
e) nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej,
f) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub w innej instytucji
całodobowo świadczącej utrzymanie ,
g) zobowiązanym stała się osoba pełnoletnia, o której mowa w art. 37 ustawy.
7. W przypadku ustania przyczyny odstąpienia od ustalenia opłaty, podejmuje się czynności
skutkujące ustaleniem tego zobowiązania.
8. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może obejmować
oboje rodziców jak i jednego z nich.
9. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na czas
określony nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych.
10. W przypadku urlopowania dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej na czas
przekraczający 30 dni kalendarzowych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez osobę lub
instytucję, w której urlopowane dziecko przebywa, odstępuje się od obciążania osoby
zobowiązanej opłatą za ten okres.
11. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty może nastąpić w przypadku, gdy:
a) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub
asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,
b) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach
pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie,
rehabilitację lub w pieczy zastępczej,
c) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba,
bezdomność, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub
innych zdarzeń losowych bądź odbywa karę pozbawienia wolności i nie osiąga dochodu.
12. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na podstawie dokumentów uzasadniających
taki wniosek.
13. Okres odroczenia terminu płatności opłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy.

14. Rozłożenie na raty opłaty nie może przekraczać 12-miesięcznego terminu spłaty rat.
15. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokonuje spłaty należności w odroczonym terminie lub nie
dokonuje spłaty którejkolwiek z rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami od pierwszego dnia wymagalności.
16. W okresie odroczenia płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty.
17. Umorzenie w całości lub w części wraz z odsetkami ustalonej opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej, może nastąpić na wniosek lub z urzędu, gdy zachodzi co najmniej jedna
z poniższych okoliczności:
a) zobowiązany jest osobą ubezwłasnowolnioną i nie posiada dochodu wystarczającego na
ponoszenie opłaty bez uszczerbku dla jej bytu,
b) osoba zobowiązana podjęła działania na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,
co zostało potwierdzone odpowiednią dokumentacją,
c) w rodzinie zobowiązanego występuje wielodzietność, a żądanie zwrotu opłaty skutkować
będzie znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej i bytowej tej rodziny,
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
e) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba,
bezdomność, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub
innych zdarzeń losowych bądź odbywa karę pozbawienia wolności i nie osiąga dochodu.

