UCHWAŁA NR XII/131/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U.
z 2019 r.
poz. 511 z późn.
zm.)
i art. 194 ust. 2 ustawy
z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1111 z późn. zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, 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, zwanej dalej „opłatą” przysługującej Powiatowi
Chodzieskiemu.
§ 2. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:
1) dochodzie, rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy
społecznej,
2) możliwościach, zasobach i uprawnieniach rozumie się przez to możliwości, zasoby
i uprawnienia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
3) osobie zobowiązanej rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) dziecku, rozumie się przez to dziecko lub osobę pełnoletnią, o której mowa
w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przebywające
w pieczy zastępczej,
5) opłacie, rozumie się przez to opłatę ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
§ 3. W postępowaniach, o których mowa w art. 194 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej dotyczących odstąpienia od ustalenia, umorzenia w całości
lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stosuje się następujące zasady:
1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które
spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
2) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do
wnoszenia
odpłatności
oraz
ich
zasobów,
uprawnień
i możliwości,
3) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób będących
na ich całkowitym lub częściowym utrzymaniu.
4) zasadę
ochrony
do odpłatności.

macierzyństwa

i rodzicielstwa

osób

zobowiązanych

§ 4. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka następuje w drodze decyzji
administracyjnej wydanej przez Starostę Chodzieskiego.
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2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby
zobowiązanej, gdy:
1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej
do ponoszenia opłat nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego przepisami
ustawy o pomocy społecznej lub,
2) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej
do ponoszenia opłat nie przekracza 350% kryterium dochodowego określonego przepisami
ustawy o pomocy społecznej, a osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod
jej opieką lub ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w: pieczy zastępczej,
jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę,
leczenie, rehabilitację.
3. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 2 można odstąpić całkowicie
od obowiązku ponoszenia opłat przez osobę zobowiązaną, u której w rodzinie występuje jedna
z następujących przesłanek:
1) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2) osoba zobowiązana jest
z przyczyn niezależnych,

osobą

bezrobotną

lub

pozostaje

bez

zatrudnienia

3) osoba zobowiązana korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
4) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
5) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy
społecznej,
6) długotrwała choroba lub ciąża,
7) osoba zobowiązana wychowuje samotnie dziecko,
8) osoba zobowiązana reguluje na bieżąco w sposób dobrowolny lub poprzez zasądzenie
wyrokiem sądu alimenty na rzecz dziecka, osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy
zastępczej lub innych dzieci własnych oraz poprzez egzekucję komorniczą,
9) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia,
10) osoba
zobowiązana
nie osiąga
żadnego
własnego
dochodu
i pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowych z osobą posiadającą własne źródło dochodu, ale
nie będącą osobą zobowiązaną do ponoszenia opłaty za dziecko przebywające w pieczy
zastępczej,
11) miejsce pobytu osoby zobowiązanej oraz jej sytuacja osobista jest nieznane
i niemożliwe do ustalenia, również przy pomocy innych organów współdziałających ze
względu na długoletnie nieprzebywanie pod adresem zamieszkania/zameldowania,
12) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej,
13) osoba zobowiązana poniosła straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub
innych zdarzeń losowych,
14) osoba zobowiązana przebywa poza granicami kraju i nie ma możliwości ustalenia jej
miejsca pobytu oraz sytuacji dochodowej, dotyczy również osób zameldowanych na terenie
Polski,
15) osoba zobowiązana jest osobą bezdomną,
16) w przypadku osoby zobowiązanej, będącej rodzicem dzieci umieszczonych
w instytucjonalnej pieczy zastępczej, gdy różnica pomiędzy wyliczoną wysokością
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odpłatności a dochodem osoby zobowiązanej wynosi mniej niż 300% kryterium
dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej,
17) inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie od ustalenia opłaty.
4. Można odstąpić od ustalenia opłaty, mimo niezachowania okoliczności wskazanych
w ust. 3, jeżeli w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji ustalone fakty wskazują,
że ponoszenie opłaty wiązać się będzie z naruszeniem zasad określonych w § 3.
§ 5. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
wraz z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej
do ponoszenia opłaty.
2. Umorzenie w całości opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami
może nastąpić w następujących sytuacjach:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało
się bezskuteczne lub egzekucja została umorzona,
2) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania
przez osobę zobowiązaną możliwości zapewnienia opieki dziecku i jego wychowania,
a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty możliwości
sprawowania bezpośredniej opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej,
3) po ustaleniu opłaty osobie zobowiązanej, osoba ta będzie spełniać warunki, o których mowa
w § 4 ust. 2 lub 3,
4) osoba zobowiązana nie żyje.
§ 6. 1. Umorzenie opłaty w części z tytułu opłaty wraz z odsetkami za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej
do ponoszenia opłaty, gdy ta osoba spełnia jedną z poniższych przesłanek:
1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie tej osoby wynosi
nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy
o pomocy społecznej,
2) 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,
3) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką,
4) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny
w jednostkach pomocy społecznej i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę
i leczenie,
5) występuje inna uzasadniona okoliczność, o której mowa w § 4 ust. 3.
2. Umorzenie opłaty w całości lub w części wraz z odsetkami może dotyczyć całego okresu
pobytu dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli został on zakończony oraz wybranego okresu pobytu
dziecka
w pieczy
zastępczej,
w tym
okresu
aktualnego
pobytu
dziecka
w pieczy zastępczej. Przy umorzeniu opłaty w całości lub w części wraz z odsetkami należy
uwzględnić aktualną sytuację dochodową osoby zobowiązanej oraz jej zasoby, uprawnienia
i możliwości.
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3. W przypadku, gdy dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza 300%
kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, częściowe
umorzenie wraz z odsetkami następuje w granicach wskazanych w poniższej tabeli
z zachowaniem przesłanek wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 5.
Procent przekroczenia kryterium
dochodowego określonego na podstawie art.
8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
300% - 400%
400% - 450%
450% - 500%
500% - 550%
550% - 600%
600% - 650%
650% - 700%
powyżej 700%

Wysokość częściowego umorzenia opłaty
wraz z odsetkami za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej
w procentach
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby zobowiązanej
lub względami społecznymi i ekonomicznymi opłata może być rozłożona na raty
lub odroczona w terminie.
2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty opłaty może nastąpić
z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, gdy zastosowanie ulgi
rokuje spłatę powstałej należności.
§ 8. Umarzanie opłaty w całości lub w części wraz z odsetkami, odraczanie terminu
płatności, rozkładanie opłaty na raty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w drodze
decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Chodzieskiego.
§ 9. Traci moc Uchwała nr XV/120/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia
16 maja 2012 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 i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 2647).
§ 10. Niniejsza Uchwała ma zastosowanie
a nie zakończonych w dniu jej wejścia w życie.

również

do

spraw

wszczętych,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały 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

Od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nastąpił
szereg zmian dot. sytuacji dochodowej, bytowej i społecznej osób zobowiązanych
do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Stąd należało podjąć nową uchwałę w
sprawie 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.
Wprowadzając uchwałę kierowano się przede wszystkim zasadą wspierania osób
i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w
pieczy zastępczej. Przy stosowaniu nowych przesłanek uwzględniać się będzie dokładnie sytuację
dochodową, osobistą, rodzinną i zdrowotną osób zobowiązanych, aby unikać zagrożeń ich
egzystencji oraz egzystencji osób będących na ich całkowitym lub częściowym utrzymaniu.
Przy określaniu przesłanek umorzenia należności osoby zobowiązanej wzięto również pod
uwagę sytuacje, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska
się
kwoty
wyższej
od
kosztów
dochodzenia
i
egzekucji
lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub egzekucja została umorzona. Biorąc to
pod uwagę kierowano się uniknięciem narażenia na ponoszenie wysokich kosztów postępowania
egzekucyjnego powstałych w skutek prowadzenia egzekucji wobec osoby zobowiązanej, a w
związku z tym z uniknięciem narażenia budżetu powiatu na dodatkowe koszty.
Uchwała rodzi skutki finansowe:
- brak dochodów w przypadku umożenia należności,
- możliwe wydatki egzekucyjne zabezpieczono w planie finansowym PCPR roku 2020.
Projekt niniejszej uchwały podlegał konsultacjom społecznym.
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