UCHWAŁA NR XX-217/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków 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
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 920) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki 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, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII - 546/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 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.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego
Robert Perkowski
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Załącznik do
Uchwały Nr XX-217/2020
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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
Określa się 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 określenia oznaczają:
a) ustawa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821),
b) ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
c) dziecko – dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osoba pełnoletnia
przebywająca w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.821),
d) osoba zobowiązana – osoba, o której mowa w art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821),
e) osoba zobowiązana pozostająca na utrzymaniu rodziny – osoba zobowiązana
będąca w rodzinie, nie mająca własnego źródła utrzymania i pozostająca we wspólnym
gospodarstwie z innymi osobami posiadającymi własne dochody i nie będącymi
rodzicem dziecka,
f) osoba samotnie gospodarująca - osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo
domowe,
g) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, z wyłączeniem członków rodziny
zastępczej,
h) opłata – miesięczna opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art.
193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821),
i) dochód - dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej,
ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
j) kryterium dochodowe - kryterium określone na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,
k) zasoby, uprawnienia i możliwości - zasoby, uprawnienia i możliwości w rozumieniu
przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2.

W postępowaniach w sprawie umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej,
rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, a także w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, należy kierować się następującymi zasadami
ogólnymi:
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a) zasadą wspierania osób i rodzin w przezwyciężeniu sytuacji i okoliczności, które
spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
b) zasadą unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na
ich całkowitym, bądź częściowym utrzymaniu,
c) zasadą uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób
zobowiązanych do ponoszenia opłaty oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień.
3.

Umorzenie w całości opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może
nastąpić, gdy:
a) osoba zobowiązana złoży wniosek o umorzenie opłaty po wydaniu ostatecznej decyzji
administracyjnej ustalającej opłatę i spełnia przynajmniej jeden z warunków
określonych w ust. 10,
b) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej opłaty, postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,
c) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku powrotu dziecka do rodziny
biologicznej, a dalsze utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej
utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia
dziecka w pieczy zastępczej.

4.

Umorzenie w części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może
nastąpić w sytuacji, gdy dochód osoby zobowiązanej/dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 700% kryterium dochodowego i spełnia ona przynajmniej jedną z poniższych
przesłanek, których istnienie potwierdzone zostało stosownymi dokumentami:
a) osoba zobowiązana realizuje ustalenia planu pracy z rodziną, o którym mowa
w ustawie, współpracuje z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem
sądowym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do
domu rodzinnego,
b) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką lub prowadzi
gospodarstwo domowe wspólnie z osobą wymagającą opieki ze względu na wiek lub
stan zdrowia,
c) osoba zobowiązana posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
d) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny
w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową
opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej lub ponosi stałe wysokie koszty
związane z leczeniem własnym lub osób, wobec których istnieje obowiązek
alimentacyjny, lub osób, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,
e) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba,
bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, lub inna sytuacja kryzysowa znacznie
obciążająca budżet osoby zobowiązanej.

5. Jeżeli osoba zobowiązana spełnia warunki określone w ust. 4 ustala się następujące zasady
dotyczące wysokości umorzenia opłaty:
od 350% do 375% kryterium dochodowego –
powyżej 375% do 400% kryterium dochodowego –
powyżej 400% do 425% kryterium dochodowego –
powyżej 425% do 450% kryterium dochodowego –
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powyżej 450% do 475% kryterium dochodowego –
powyżej 475% do 500% kryterium dochodowego –
powyżej 500% do 525% kryterium dochodowego –
powyżej 525% do 550% kryterium dochodowego –
powyżej 550% do 575% kryterium dochodowego –
powyżej 575% do 600% kryterium dochodowego –
powyżej 600% do 625% kryterium dochodowego –
powyżej 625% do 650% kryterium dochodowego –
powyżej 650% do 675% kryterium dochodowego –
powyżej 675% do 700% kryterium dochodowego –

75% ustalonej opłaty
70% ustalonej opłaty
65% ustalonej opłaty
60% ustalonej opłaty
55% ustalonej opłaty
50% ustalonej opłaty
40% ustalonej opłaty
30% ustalonej opłaty
20% ustalonej opłaty
10% ustalonej opłaty

6.

Wysokość opłaty ustalonej po częściowym umorzeniu powinna uwzględniać aktualną
sytuację dochodową osoby zobowiązanej oraz jej zasoby, możliwości i uprawnienia.
W związku z tym wysokość dochodu osoby zobowiązanej po ustaleniu opłaty
uwzględniającej umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie może być
niższa niż 350% kryterium dochodowego.

7.

Umorzenie w części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić również,
w sytuacji gdy osoba zobowiązana nie spełnia warunków określonych w ust. 4, a ustalenie
opłaty spowodowałoby obniżenie jej dochodu poniżej 350% kryterium dochodowego.
W tej sytuacji ustalona opłata nie może być wyższa niż różnica pomiędzy dochodem osoby
zobowiązanej a 350% kryterium dochodowego.

8.

Umorzenie całości lub części opłaty może dotyczyć całego okresu pobytu w pieczy
zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy.

9.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt w pieczy
zastępczej wraz z odsetkami może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia
opłaty w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części
oraz zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w ust. 4 pkt a-e.

10. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, gdy
spełniony zostanie przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty /dochód na osobę w rodzinie jest
niższy niż 350 % kryterium dochodowego,
b) osoba zobowiązana pozostaje na utrzymaniu rodziny,
c) osoba zobowiązana przebywa odpłatnie w domu pomocy społecznej, zakładzie
opiekuńczo-leczniczym lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę
i utrzymanie,
d) osoba zobowiązana posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenie równoważne,
e) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona,
f) osoba zobowiązana przekazuje na rzecz dziecka alimenty w wysokości ustalonej przed
sądem,
g) wobec osoby zobowiązanej komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne w sprawie
alimentów ustalonych na rzecz dziecka.
11. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres
określony w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
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12. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może obejmować
oboje rodziców jak i jednego z nich.
13. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami,
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłaty wraz z odsetkami, następuje
w drodze decyzji administracyjnej.

Id: 00515385-B377-446A-B1D8-58E3297C099D. Podpisany

Strona 4

