
 
 

UCHWAŁA NR XII/139/12 
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO  

z dnia 15 lutego 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu 
dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej 

i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) Rada Powiatu Limanowskiego 
uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące warunki odstępowania od ustalenia rodzicom opłat za pobyt dziecka oraz osoby 
pełnoletniej w pieczy zastępczej:  

1. Odstępuje się od ustalenia odpłatności rodzicom w następujących okolicznościach:  

1) dochód rodziny nie przekracza 250% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej,  

2) brak własnego dochodu osoby zobowiązanej,  

3) długotrwała choroba rodzica, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,  

4) orzeczona niepełnosprawność rodzica, o znacznym lub umiarkowanym stopniu,  

5) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,  

6) pobyt rodzica w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,  

7) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną,  

8) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej,  

9) ustalenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się należności (opinia właściwego PCPR, OPS 
itp.),  

10) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

2. Odstępuje się częściowo od ustalenia odpłatności rodziców, których dochód rodziny nie przekracza 
500% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i ustala się opłatę 
w wysokości nie wyższej niż kwota otrzymywanej przez rodzinę zastępczą miesięcznej pomocy pieniężnej na 
dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, o której mowa w art. 80 ust.1 i art. 81 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej nie wyższej niż średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce, z uwzględnieniem 
poniższych zasad:  
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Dochód w rodzinie ustalony na podstawie art. 8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej  

Wysokość opłat za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej  

powyżej 250% - 300% kryterium dochodowego  10% kwoty stanowiącej miesięczny dochód 
rodziny  

powyżej 300% - 350% kryterium dochodowego  20% kwoty stanowiącej miesięczny dochód 
rodziny  

powyżej 350% - 400% kryterium dochodowego  30% kwoty stanowiącej miesięczny dochód 
rodziny  

powyżej 400% - 450% kryterium dochodowego  40% kwoty stanowiącej miesięczny dochód 
rodziny  

powyżej 450% - 500% kryterium dochodowego  50% kwoty stanowiącej miesięczny dochód 
rodziny  

powyżej 500% kryterium dochodowego  Pełna odpłatność za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej  

3. Opłatę o której mowa w ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych, a więc końcówki kwot wynoszące mniej 
niż 0,50 zł pomija się, natomiast końcówki wynoszące 0,50 zł i więcej podwyższa się do pełnych złotych.  

4. W przypadku uzasadnionej nieobecności dziecka w pieczy zastępczej, trwającej powyżej siedmiu dni 
w danym miesiącu spowodowanej pobytem w domu rodzinnym można na wniosek rodzica odstąpić od 
wnoszenia opłat proporcjonalnie do czasu faktycznej nieobecności wychowanka. Odstąpienie od opłaty 
wymaga zmiany decyzji.  

§ 2. Ustala się następujące warunki odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
osobom dysponującym dochodem dziecka:  

1. Osoby dysponujące dochodem dziecka ponoszą odpłatność w wysokości 50% kwoty stanowiącej dochód 
dziecka.  

2. Od ustalenia odpłatności, o których mowa w ust. 1, odstępuje się w przypadku udokumentowanej 
konieczności gromadzenia środków na zabezpieczenie w przyszłości potrzeb mieszkaniowych dziecka.  

3. Osoby, u których odstąpiono od ustalenia opłat w trybie ust. 2, zobowiązane są do gromadzenia, na 
wystawionej na dziecko książeczce oszczędnościowej lub koncie bankowym będącym własnością dziecka, 
środków odpowiadających minimum 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka.  

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, zobowiązane są na żądanie właściwego organu do przedstawiania 
dokumentów potwierdzających dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.  

5. W przypadku uzasadnionej nieobecności dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, trwającej powyżej 
siedmiu dni w danym miesiącu można na wniosek osoby odstąpić od wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 
proporcjonalnie do czasu faktycznej nieobecności dziecka. Odstąpienie od opłaty wymaga zmiany decyzji.  

§ 3. Ustala się następujące warunki odstępowania od ustalenia odpłatności osobie pełnoletniej pozostającej 
w pieczy zastępczej:  

1. Osoba pełnoletnia ponosi opłatę w wysokości 50% kwoty stanowiącej jej dochód.  

2. Od ustalenia odpłatności, o których mowa w ust. 1 odstępuje się w przypadku:  

a) udokumentowanej konieczności gromadzenia środków na zabezpieczenie w przyszłości potrzeb 
mieszkaniowych,  

b) ponoszenia opłat za szkołę,  

c) orzeczonej niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu,  

d) udokumentowanej zmiany sytuacji życiowej w skutek zdarzenia losowego.  

3. Osoba pełnoletnia, u której odstąpiono od ustalenia odpłatności zgodnie z ust. 2 lit. a, zobowiązana jest 
do gromadzenia, na książeczce oszczędnościowej lub koncie bankowym, środków odpowiadających minimum 
50% kwoty stanowiącej jej dochód.  
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4. Osoba pełnoletnia zobowiązana jest na żądanie właściwego organu do przedstawiania dokumentów 
potwierdzających dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.  

5. W przypadku uzasadnionej nieobecności osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, trwającej powyżej 
siedmiu dni w danym miesiącu można na jej wniosek zwolnić od wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 
proporcjonalnie do czasu faktycznej nieobecności wychowanka. Zwolnienie od opłaty wymaga zmiany 
decyzji.  

§ 4. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony nie 
dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.  

§ 5. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia odpłatności odstępuje się w przypadku, gdy:  

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat lub osoba ta przebywa za granicą,  

2) rodzic dziecka jest nieletni – do czasu uzyskania przez niego pełnoletniości.  

§ 6. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może 
nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:  

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub 
egzekucja została umorzona,  

2) 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,  

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy 
zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymania pomocy, o której mowa 
w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

4) osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku.  

§ 7. Umorzenie w części należności z tytułu odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić 
z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia przynajmniej 2 z poniższych przesłanek:  

a) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej 
niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej,  

b) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, w którym mowa w ustawie 
o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej,  

c) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,  

d) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy 
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy 
zastępczej,  

e) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, 
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 
losowych.  

1. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli 
został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej.  

2. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację 
dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby możliwości i uprawnienia.  

§ 8. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy 
zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie 
ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części, oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych 
okoliczności:  
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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 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) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy 
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy 
zastępczej,  

4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, 
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 
losowych.  

§ 9. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie 
terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego oraz Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.  

§ 11. Traci moc Uchwała Nr V/62/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 
lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, 
która sprawowała funkcję rodziny zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 
Uchwała Nr IX/102/07 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby 
pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, oraz Uchwała 
Nr VI/74/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/62/11 
Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – 
wychowawczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej 
lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  

  
Przewodniczący Rady  

Tomasz Krupiński 
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