
UCHWAŁA NR  XVI  /119/ 2012
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 28 marca 2012 roku.

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 (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9  
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887 
z późn. zm.) Rada Powiatu Wągrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa 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 lub osoby pełnoletniej  w pieczy zastępczej, zwanej dalej „opłatą” 
przysługującej Powiatowi Wągrowieckiemu od rodziców biologicznych.

§ 2. Opłata umarzana jest w całości, łącznie z odsetkami, rodzicom, których dochód nie 
przekracza  250% kryterium  dochodowego  ustalonego  na  podstawie  art.  8  ustawy z  dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w przypadku śmierci rodzica.

§  3.  1.  Opłata  umarzana  jest  w  części  rodzicom,  których  dochód  przekracza  250% 
kryterium dochodowego ustalonego  na  podstawie  art.  8  ustawy z  dnia  12  marca  2004 r. 
o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady umarzania opłaty w części określa załącznik do 
uchwały.

2. W przypadku częściowego umorzenia opłaty, w odpowiednim stosunku do tej opłaty 
podlegają umorzeniu odsetki. 

§ 4. Opłata może być umorzona w całości lub części, jeżeli wystąpi jedna z następujących 
przesłanek: 

- co najmniej jeden z rodziców posiadania orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności,

- co najmniej jeden z rodziców przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
- co najmniej jeden z rodziców przebywa w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, 

pieczy zastępczej,  zakładzie  opiekuńczo-leczniczym lub innej  placówce o podobnym 
charakterze,

- co najmniej jeden z rodziców jest bezrobotny lub długotrwale chory,  
- w przypadku ciąży matki lub samotnego wychowywania dziecka przez rodzica,
-  w przypadku  ponoszenia  opłat  za  pobyt  innych  członków rodziny w domu pomocy 

społecznej, ośrodku wsparcia, pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub 
placówce o podobnym charakterze,

- co najmniej jeden z rodziców jest niepełnoletni, 
- w przypadku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- w przypadku niemożności ustalenia miejsca pobytu rodziców lub, gdy przebywają oni 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty  wyższej  od  kosztów  dochodzenia  i  egzekucji  opłaty  lub  postępowanie 
egzekucyjne okazało się bezskuteczne. 



§ 5. Opłata może być umorzona na wniosek rodzica lub z urzędu.

§  6.  W  przypadkach  uzasadnionych  ważnym  interesem  rodziców  lub  względami 
społecznymi, na wniosek rodzica, termin spłaty całości lub części opłaty może być odroczony 
lub płatność opłaty może być rozłożona na raty. 

§ 7. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty 
powinien  być  należycie  umotywowany,  złożony w formie  pisemnej  wraz  z  dokumentami 
niezbędnymi do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

2.  Ulgi,  o  których  mowa  w  §  6  mogą  być  stosowane,  gdy  jest  prawdopodobne,  że 
spowoduje to możliwość spłaty należności.  
 

§ 8. Odstępuje się od ustalania opłaty za pobyt  dziecka i osoby pełnoletniej  w pieczy 
zastępczej,  gdy  dochód  w  rodzinie  na  jednego  członka  nie  przekracza  200%  kryterium 
dochodowego  ustalonego  zgodnie  z  art.  8  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy 
społecznej.

§ 9. 1. Umarzanie opłaty w całości lub w części  łącznie z odsetkami, odstępowanie od 
ustalania opłaty za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej następuje w drodze 
decyzji  administracyjnej  wydanej  na  czas  nieokreślony  przez  Kierownika  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  z upoważnienia Starosty Wągrowieckiego .  

2.  Odraczanie  terminu  płatności  za  pobyt  dziecka  i  osoby  pełnoletniej  w  pieczy 
zastępczej, rozkładanie opłaty na raty następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej 
przez Kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu z upoważnienia 
Starosty Wągrowieckiego.

§ 10. Tracą moc uchwały: 
1) Nr  XLVII/308/2010  Rady  Powiatu  Wągrowieckiego  z  dnia  10  listopada  2010  r. 

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat 
za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. 

2) Nr  XLVII/309/2010  Rady  Powiatu  Wągrowieckiego  z  dnia  10  listopada  2010  r. 
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców 
dzieci,  osób  pełnoletnich  lub  ich  rodziców,  a  także   opiekunów  prawnych  lub 
kuratorów z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej.

3) Nr V/32/2011 z dnia  30 marca  2011r.  w sprawie  sprostowania  oczywistego błędu 
pisarskiego  w  uchwale  Rady  Powiatu  Wągrowieckiego  w  sprawie  określenia 
warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  rodziców  dzieci,  osób 
pełnoletnich lub ich rodziców, a także  opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty 
za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego .

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



Załącznik
do Uchwały nr XVI/119/2012

Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia  28 marca 2012 roku

1. w przypadku pobytu dziecka w pieczy rodzinnej:

Dochód  w  stosunku  do  odpowiedniego  kryterium 
dochodowego  ustalonego  zgodnie  z  art.  8  ustawy  z 
dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej, 
wyrażony w procentach

Wysokość  umorzenia  ustalonej  opłaty  wyrażona 
w  procentach  od  wysokości  odpowiedniej  opłaty 
określonej  zgodnie  z  art.  193  ust  1  pkt  1  ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Powyżej  250%- 300% 90,00%
Powyżej  300%- 350% 80,00%
Powyżej 350% - 400%  70,00%
Powyżej 400% - 450% 50,00%
Powyżej 450% -500% 40,00%
Powyżej 500% -550% 30,00%
Powyżej 550% -600% 20,00%

Powyżej 600% - 650% 10,00%
Powyżej  650% - 700% 5,00%
Powyżej 700% 0,00%

2. w przypadku pobytu dziecka w pieczy instytucjonalnej:

Dochód  w  stosunku  do  odpowiedniego  kryterium 
dochodowego ustalonego zgodnie art. 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  , wyrażony w 
procentach

Wysokość  umorzenia  ustalonej  opłaty  wyrażona 
w  procentach  od  wysokości  odpowiedniej  opłaty 
określonej zgodnie z art.  193 ust 1 pkt 2 i  3 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Powyżej  250%- 300% 98,00%
Powyżej  300%- 350% 96,00%
Powyżej 350% - 400%  94,00%
Powyżej 400% - 450% 92,00%
Powyżej 450% -500% 90,00%
Powyżej 500% -550% 88,00%
Powyżej 550% -600% 85,00%
Powyżej 600% - 650% 80,00%
Powyżej  650% - 700% 75,00%
Powyżej 700% -750% 70,00%
Powyżej 750% -800 % 65,00%
Powyżej 800% -850% 60,00%
Powyżej 850% -900% 55,00%
Powyżej 900% 50,00%



Uzasadnienie

do Uchwały nr  XVI /119/ 2012
 Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 28 marca 2012 roku.

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

              

            Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 
r.  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej 
(Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).  
        Wprowadzenie regulacji wynika z art. 194 ust. 2 i jest niezbędne w celu realizacji zadań  
wynikających  z  powyższej  ustawy.  Szczegółowe  warunki  zawarte  w  uchwale  zostały 
opracowane  na  podstawie  analizy  sytuacji  rodzin  biologicznych,  których  dzieci  zostały 
umieszczone i przebywają w pieczy zastępczej.  
          W przypadku  naliczenia  odpłatności  rodzicom  biologicznym,  możliwe  będzie 
umorzenie całkowite lub częściowe należności w szczególnie uzasadnionych okolicznościach 
określonych w § 2, 3 i 4 . Dokonywane będzie ono na wniosek rodziców biologicznych lub 
z urzędu, na czas nieokreślony. 
          Uchwała przewiduje odraczanie lub rozkładanie na raty należności w przypadkach 
uzasadnionych  ważnym interesem zobowiązanego  lub  względami  społecznymi  (np.  pobyt 
w  szpitalu,  klęska  żywiołowa,  zwiększone  koszty  związane  z  długotrwałym  leczeniem). 
Konieczne  jest  w  tym  przypadku  złożenie  wniosku  przez  zobowiązanego 
wraz  z  uzasadnieniem  oraz  niezbędnymi  dokumentami  potwierdzającymi  zaistnienie 
powyższych  okoliczności.  Odstępowanie  od  ustalania  opłaty  za  pobyt  dzieci  i  osób 
pełnoletnich w pieczy zastępczej następuje, gdy dochód w rodzinie na jednego członka nie 
przekracza lub jest równy 200 % kryterium z ustawy o pomocy społecznej (osoba samotnie 
gospodarująca – 477 zł, osoba  w rodzinie – 351 zł).
             Niniejsza uchwała została skonsultowana z uprawnionymi organizacjami pozarządo-
wymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu 
prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakład-
ce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego”. Organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych 
uwag.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

http://www.bip.wagrowiec.pl/

