
 

UCHWAŁA NR ……/…/2019 

RADY POWIATU IŁAWSKIEGO 

z dnia …… ……………. 2019 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu 

płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 

(t. j.: Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 998), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu 

płatności i rozkładania na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, 

2) dochodzie – oznacza to dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określony 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

3) kryterium dochodowym – oznacza to właściwe kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

4) pieczy zastępczej – oznacza to rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy, 

5) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko przebywające w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, 

6) wychowanku pełnoletnim – oznacza to dziecko, które po osiągnięciu pełnoletności pozostało 

w pieczy zastępczej na zasadach art. 37 ust. 2 ustawy, 

7) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 193 ustawy, 

8) opłacie – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

w wysokości określonej w art. 193 ust. 1. ustawy, 

9) należności – rozumie się przez to należność pieniężną powstałą w wyniku ustalenia opłaty wraz 

z należnościami ubocznymi (odsetki i koszty dochodzenia należności) według stanu na dzień 

podejmowania rozstrzygnięcia, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty 

odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych. 

§ 3. 1. Umarzając, odraczając termin płatności, rozkładając na raty lub odstępując od ustalenia opłaty 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uwzględnia się sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i 

majątkową osób zobowiązanych oraz ich możliwości zarobkowe, zasoby i uprawnienia, a także bierze pod 

uwagę współpracę osób zobowiązanych z organem prowadzącym postępowanie, mające na celu ustalenie 

w/w sytuacji. 

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, umorzenie, odroczenie  

terminu płatności, rozłożenie na raty może być dokonane w całości lub w części. Powyższe stosuje się do 

odsetek od tych należności oraz innych należności ubocznych. 

§  4 . 1. Całkowite odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić 

na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku gdy: 

1) dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, 

2) dochód osoby zobowiązanej jest wyższy niż 200% kryterium dochodowego lecz równocześnie 

zachodzi minimum jedna z poniższych przesłanek: 

a) udokumentowane zostały straty materialne osoby zobowiązanej poniesione w wyniku klęsk 

żywiołowych lub innych zdarzeń losowych,   

b) osoby zobowiązane współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz 

powrotu dziecka do domu rodzinnego, 

c) 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. 
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2. W przypadku, gdy dochód osób zobowiązanych do ponoszenia opłat przekracza 200% kryterium 

dochodowego, następuje częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty na zasadach określonych w poniższej 

tabeli: 
 

Lp. 

Procent posiadanego dochodu 

w stosunku do odpowiedniego 

kryterium dochodowego 

Stopień odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej w stosunku do średniomiesięcznego 

utrzymania dziecka w pieczy zastępczej 

1. powyżej 200% do 300% 90% 

2. powyżej 300% do 400% 80% 

3. powyżej 400% do 450% 70% 

4. powyżej 450% do 500% 60% 

5. powyżej 500% do 550% 50% 

6. powyżej 550% do 600% 40% 

7. powyżej 600% do 700% 30% 

8. powyżej 700% do 800% 20% 

9.  powyżej 800%  nie odstępuje się  

 

§ 5. Ustalona odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie może spowodować, by kwota 

pozostająca do dyspozycji osoby zobowiązanej była niższa niż 100% kwoty kryterium dochodowego 

określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 6. Należności mogą być umorzone, jeżeli:  

1. osoba zobowiązana zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości 

niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,  

2. 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 lub egzekucja została umorzona, 

3. ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes 

dłużnika lub interes społeczny oraz gdy jednocześnie zachodzi co najmniej jedna z wymienionych 

poniżej okoliczności: 

a) 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, 

b) występuje inna uzasadniona okoliczność znacznie ograniczające funkcjonowanie rodziny, taka jak 

np.: długotrwała choroba, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski 

żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, udokumentowane fakturami lub rachunkami 

potwierdzającymi poniesione wydatki,  

c) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w celu 

powrotu dziecka przebywającego w pieczy zastępczej do rodziny, bierze udział w terapii lub 

leczeniu przywracającym prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie. 

§ 7. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności miesięcznej opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę 

należności w całości, a występujące przejściowe trudności z terminowym uiszczeniem wynikają ze zdarzeń 

losowych, mających wpływ na aktualną sytuację rodzinną, materialną osoby zobowiązanej oraz zachodzi 

co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) osoby zobowiązane 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) u osoby zobowiązanej wystąpiły tymczasowe trudności finansowe, 

4) gdy osobę zobowiązaną lub członka jej rodziny dotknęła choroba i ponoszone w związku z tym 

wydatki na leczenie ograniczyły możliwości finansowe zobowiązanego, 

5) występuje inna uzasadniona okoliczność przejściowo uniemożliwiająca ponoszenie opłat. 
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2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy. 

3. Od należności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie nalicza się odsetek za okres od dnia 

udzielenia ulgi do dnia upływu terminów zapłaty, określonych w decyzji. 

4. Jeżeli osoba zobowiązana: 

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z 

odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności; 

2) nie spłaci którejkolwiek z rat w całości lub w części – niespłacona część należności staje się 

natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności. 

§ 8. Wniosek o umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności, 

odstąpienie lub częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty musi zawierać wskazanie okoliczności 

uzasadniających zastosowanie ulgi. Występowanie tych okoliczności wnioskodawca zobowiązany jest 

udowodnić.  

§ 9. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności, odstąpienie lub częściowe 

odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w formie decyzji administracyjnej. 

§ 10. Aktualizacja informacji dotyczącej sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej, zdrowotnej oraz 

możliwości zarobkowych osób zobowiązanych przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 12 miesięcy oraz 

każdorazowo w przypadku powzięcia informacji o zmianie tej sytuacji lub możliwości. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego. 

§ 12. Traci moc uchwała nr XVIII/170/12 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

określenia warunków odstępowania od ustalania, umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania 

na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 


