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z dnia 22 lutego 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
w pieczy zastępczej
Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej /Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. / Rada Powiatu w Zamościu 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.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej / Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm./;
2) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z art.6 pkt 3 i art.8
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm./;
3) kryterium dochodowe – należy przez to rozumieć kryterium określone w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej wymienionej w pkt 2 podlegające waloryzacji zgodnie z przepisami tejże ustawy;
4) koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – należy przez to
rozumieć kwotę przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy
wymienionej w pkt 1;
5) koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej – należy przez to rozumieć średnie
miesięczne wydatki ustalone zgodnie z art.196 ustawy wymienionej w pkt 1;
6) koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - należy przez to
rozumieć środki finansowe ustalone na podstawie art.115 i art.116 ustawy wymienionej w pkt 1;
7) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art.193 ustawy wymienionej
w pkt 1;
8) opłata – należy przez to rozumieć opłatę, o której mowa w art. 193 ust.1 i art.194 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1.
§ 3. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty
lub odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.
§ 4. 1. Umorzenie 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 musi być poprzedzone
postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże trudną sytuację rodzinną, materialną, majątkową i zdrowotną
rodziny.
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2. Ustalenie sytuacji rodzinnej, materialnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej następuje na podstawie
zaświadczeń o dochodach rodziny, oświadczeń i innych dokumentów potwierdzających okoliczności
uzasadniające umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie
na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty.
§ 5. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty na wniosek osób zobowiązanych lub z urzędu, gdy zachodzą
następujące przypadki:
a) po stronie osoby zobowiązanej występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba,
choroba psychiczna, niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, straty materialne powstałe w wyniku
klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego;
b) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;
c) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za inne dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
d) osoba zobowiązana opłaca dobrowolne lub zasądzone postanowieniem sądu alimenty na rzecz dziecka lub
osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej;
e) ponoszona opłata naruszałaby bezpieczeństwo socjalne rodziny dziecka lub też niweczyłaby skutki
udzielanej pomocy przez instytucje wspierające rodzinę;
f) jeżeli rodzic dziecka jest niepełnoletni, odstępuje się od ustalenia opłaty do czasu uzyskania przez niego
pełnoletności.
2. Poza przypadkami, o których mowa w ust.1 można odstąpić od ustalenia opłaty na okres nie dłuższy niż
jeden rok w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza lub jest równy
300% kryterium dochodowego.
§ 6. Umorzenie w całości opłat wraz z odsetkami może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych lub
z urzędu, gdy zachodzą następujące przypadki :
1) 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;
2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości
zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a ciążące należności z tytułu opłat z odsetkami mogłyby
prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania.
§ 7. Umorzenie w części opłat wraz z odsetkami, może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych lub
z urzędu, gdy zachodzą następujące przypadki;
1) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką;
2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawarte w planie pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
§ 8. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłat może nastąpić na wniosek osób
zobowiązanych lub z urzędu, gdy ich zastosowanie rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi
co najmniej jeden z poniższych przypadków:
1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat 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 zawarte w kontrakcie
socjalnym, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planie pracy z rodziną, o którym mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność,
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń
losowych.
§ 9. 1. Traci moc uchwała Nr XV/90/2004r.Rady Powiatu w Zamościu z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie
określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej.
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2. Traci moc uchwała Nr XV/91/2004r.Rady Powiatu w Zamościu z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie
określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, pełnoletnich osób i ich rodzin, a także
opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Kazimierz Mielnicki

