
 

 

UCHWAŁA NR XLII/278/2021 

RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z  odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Zgorzeleckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki, po spełnieniu których Starosta może umorzyć w całości  

lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.); 

2) dziecko – dziecko przebywające w pieczy zastępczej, w tym osobę pełnoletnią, o której mowa 

w art. 37 ust. 2 ustawy; 

3) piecza zastępcza – opiekę nad dzieckiem w formie rodzinnej lub instytucjonalnej zorganizowanej przez 

powiat; 

4) opłata – opłatę miesięczną ponoszoną przez rodziców w wysokości określonej w art. 193 ust. 1 ustawy; 

5) rodzice – to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1-2 i 6 ustawy; 

6) ulga – 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; 

7) dochód – dochód ustalony w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 3 - 13 w związku z art. 6 pkt 3 – 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268); 

8) kryterium dochodowe – kryterium w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268); 

9) rodzina – rodzina w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268). 
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§ 4. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczeniu 

terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

jest sytuacja osobista, rodzinna i materialna rodziców. 

§ 5. Przy ustalaniu sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej rodziców, pod uwagę bierze się następujące 

okoliczności: 

1) utrzymywanie się rodziców wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej; 

2) utrzymywanie się rodziców z pracy sezonowej lub dorywczej; 

3) pobyt rodziców w placówkach pomocy społecznej; 

4) niepełnoletność rodziców; 

5) pobyt rodziców w zakładach leczniczych; 

6) samotne sprawowanie przez rodzica bezpośredniej opieki nad małoletnim dzieckiem; 

7) osadzenie rodziców w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, jeśli nie osiągają dochodu z tytułu 

zatrudnienia; 

8) ponoszenie przez rodziców opłat za pobyt członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych 

instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej; 

9) bezrobocie w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.); 

10) trwałe znaczące pogorszenie sytuacji rodziców w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej  

lub ekologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 7 (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2268); 

11) orzeczoną niepełnosprawność; 

12) ubezwłasnowolnienie; 

13) realizowanie obowiązku alimentacyjnego; 

14) długotrwałą chorobę; 

15) brak własnego dochodu rodzica pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą 

posiadającą własne źródło dochodu, z wyłączeniem małżonków mających wspólność majątkową  

oraz w sytuacji kiedy konkubent jest ojcem dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. 

§ 6. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek rodziców w przypadku, gdy: dochód  

na osobę w rodzinie rodzica nie przekracza 150% kryterium dochodowego; 

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na okres określony 

w decyzji, nie dłużej jednak niż na jeden rok. 

§ 7. 1. Umorzenie ustalonej opłaty w części może nastąpić na wniosek rodziców w przypadku gdy dochód 

przypadający na osobę w rodzinie rodzica wynosi odpowiedni procent kryterium dochodowego, zgodnie 

z tabelą - załącznik do uchwały oraz jeżeli zaistniała, co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w § 5 

uchwały.  

2. Dochód na osobę w rodzinie po ustaleniu kwoty opłaty nie może być niższy niż 100% kryterium 

dochodowego. 

3. Umorzenie ustalonej opłaty w części może dotyczyć zarówno całego jak i częściowego okresu pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

4. Od opłat w stosunku, do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1 - 2, nie nalicza się 

odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności. 

5. W przypadku nie uiszczenia przez rodzica opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego 

paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym 

również z odsetkami, o których mowa w ust. 4. 
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6. Jeżeli rodzic nie wywiązuje się w całości z zastosowanej ulgi powoduje to skierowanie sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego. 

§ 8. 1. Umorzenie ustalonej opłaty w całości może nastąpić na wniosek rodziców w przypadku, gdy:  

1) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez rodziców możliwości 

zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a zobowiązany wskaże, że ze względu na stan majątkowy 

i sytuację rodzinną utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości 

sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej; 

2) dochód na osobę w rodzinie rodzica nie przekracza 150% kryterium dochodowego; 

3) dochód na osobę w rodzinie rodzica przekracza 150%, ale nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

oraz jeżeli zaistniała, co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w § 5 uchwały. 

2. Umorzenie ustalonej opłaty w całości może dotyczyć zarówno całego jak i częściowego okresu pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

3. Umorzenie ustalonej opłaty w całości jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością 

odsetek. 

§ 9. 1. Na wniosek rodzica można rozłożyć opłatę na raty lub odroczyć termin płatności całości lub części 

opłaty łącznie z odsetkami w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części 

oraz zachodzi, co najmniej jedna z poniższych przesłanek:   

1) okoliczność lub okoliczności wymienione w § 5 uchwały; 

2) rodzic współpracuje z pracownikiem socjalnym, koordynatorem lub asystentem rodziny na rzecz powrotu 

dziecka do rodziny; 

3) rodzic realizuje na rzecz powrotu dziecka do rodziny postanowienia założonego planu pomocy rodzinie 

i planu pomocy dziecku, o których mowa w ustawie. 

2. Od opłat w stosunku, do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1, nie nalicza się odsetek 

za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności. 

3. W przypadku nie uiszczenia przez rodzica opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego 

paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym 

również z odsetkami, o których mowa w ust. 2. 

4. Jeżeli rodzic nie wywiązuje się w całości z zastosowanej ulgi powoduje to skierowanie sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego. 

§ 10. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku rodziców zobowiązanych  

do ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie. 

§ 11. Postępowanie w sprawie zastosowania ulgi wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 

jest prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 

§ 12. Traci moc uchwała nr X/75/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie 

określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zmieniona uchwałą 

nr XXIII/154/2020 z dnia 28 maja 2020 r. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego: 

Małgorzata Sokołowska
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Załącznik do uchwały nr XLII/278/2021 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

Procentowa wysokość opłaty oraz umorzenia należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  

lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo 

– leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Dochód w stosunku do kryterium 

dochodowego (%) 

% umorzenie należności z tytułu opłaty  

za pobyt dziecka 

Wysokość opłaty liczonej 

jako % z ustalonych 

kosztów za pobyt dziecka 

Rodzina zastępcza spokrewniona 

powyżej 150 do 200% 80% 20% 

powyżej 200 do 300% 70% 30% 

powyżej 300 do 500% 60% 40% 

powyżej 500 do 700% 50% 50% 

powyżej 700 do 900% 40% 60% 

powyżej 900% 0% Pełna odpłatność 

Rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe 

powyżej 150 do 200% 90% 10% 

powyżej 200 do 300% 80% 20% 

powyżej 300 do 500% 70% 30% 

powyżej 500 do 700% 60% 40% 

powyżej 700 do 900% 50% 50% 

Powyżej 900% 0% Pełna odpłatność 

Zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej 

powyżej 150 do 200% 95% 5% 

powyżej 200 do 300% 90% 10% 

powyżej 300 do 500% 75% 25% 

powyżej 500 do 700% 60% 40% 

powyżej 700 do 900% 40% 60% 

powyżej 900% 0% Pełna odpłatność 

Piecza instytucjonalna 

powyżej 150 do 200% 98% 2% 

powyżej 200 do 250% 95% 5% 

powyżej 250 do 300% 90% 10% 

powyżej 300 do 350% 85% 15% 

powyżej 350 do 400% 80% 20% 

powyżej 400 do 450% 75% 25% 

powyżej 450 do 500% 70% 30% 

powyżej 500 do 550% 65% 35% 

Powyżej 550 do 600% 60% 40% 

powyżej 600 do 650% 55% 45% 

powyżej 650 do 700% 50% 50% 

powyżej 700 do 750% 45% 55% 

powyżej 750 do 800% 40% 60% 

powyżej 800% 0% Pełna odpłatność 
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