UCHWAŁA NR XXIII/186/20
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 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, 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
3) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko umieszczone w pieczy zastępczej;
4) opłacie – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa
w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.
z 2020 r. poz. 821);
5) osobach zobowiązanych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
6) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie
gospodarującej, ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
7) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe określone przepisami ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
8) należnościach – należy przez to rozumieć wymagalną należność pieniężną obejmującą należność główną
wynikającą z ustalonej opłaty, odsetki, koszty egzekucyjne i koszty upomnień.
§ 3. 1. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub
odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest ustalenie sytuacji rodzinnej,
dochodowej, majątkowej i zdrowotnej osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
2. 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 z urzędu lub na
wniosek w drodze decyzji administracyjnej.
3. Wniosek osoby zobowiązanej powinien zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi wraz
z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.
§ 4. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej gdy dochód osoby
zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza 300 %
kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej a ponadto występuje jedna
z poniższych okoliczności :
1) osoba zobowiązana wychowuje inne małoletnie dzieci pozostające pod jej opieką,
2) osoba zobowiązana do uiszczania opłaty przebywa w domu pomocy społecznej, innych placówkach
pomocy społecznej lub zakładach leczniczych;
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3) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym

᠆ do czasu zmiany sytuacji faktycznej osoby zobowiązanej.
2. Decyzję o odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydaje się również, gdy
:
1) nieznane pozostaje miejsce pobytu osoby zobowiązanej pomimo przeprowadzenia czynności ustalających –
do czasu ustalenia miejsca pobytu osoby zobowiązanej;
2) osoba zobowiązana jest małoletnia – do czasu uzyskania przez nią pełnoletności.
§ 5. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić gdy występuje
co najmniej jedna z poniższych okoliczności :
1) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uiszcza na rzecz
dziecka świadczenia alimentacyjne;
2) rodzic lub inny członek rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub
umiarkowanym;
3) długotrwała choroby osoby zobowiązanej;
4) wystąpienie zdarzenia losowego lub innej trudnej sytuacji życiowej uzasadniającej odstąpienie od opłaty.
2. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na czas oznaczony w decyzji administracyjnej, nie dłuższy niż
12 miesięcy.
§ 6. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach :
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
2) dziecko, za które ustalona była opłata, powróciło pod opiekę rodziców a dochodzenie należności
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mogłoby doprowadzić do ponownego umieszczenia
dziecka w pieczy zastępczej;
3) ściągniecie należności stanowiłoby zagrożenie egzystencji zobowiązanego rodzica;
4) śmierci rodzica.
§ 7. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach :
1) osoba zobowiązana realizuje ustalenia 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;
2) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy
społecznej, pieczy zastępczej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie,
rehabilitację;
3) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność,
znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
§ 8. 1. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności nagłej choroby, leczenia , utraty pracy lub innych
okoliczności powodujących przejściowo trudną sytuację rodziców można :
1) opłatę rozłożyć na raty;
2) odroczyć termin płatności opłaty ;
3) odroczyć termin płatności i rozłożyć opłatę na raty.
2. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty skutkuje nienaliczaniem odsetek od ustalonej opłaty
od dnia złożenia wniosku.
3. W przypadku naruszenia warunków rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności pozostała
do zapłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.
§ 9. Tracą moc :
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1) Uchwała Nr XIII/101/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 25 stycznia 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 miesięcznej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2012r. , poz. 555);
2) Uchwała Nr III/19/14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/101/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 25 stycznia 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 miesięcznej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2015r. , poz. 182).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Józef Róg
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