
 

 

UCHWAŁA Nr XLV/272/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 28 sierpnia 2018r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części - 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia                 

w całości od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców 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 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 ze zm.)  w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia                    

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) Rada 

Powiatu Kępińskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1.Określa się szczególne warunki umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej 

przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, z uwzględnieniem następujących zasad: 

 

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 opłaty oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień; 

 

3) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty i 

osób na ich całkowitym bądź częściowym utrzymaniu.  

 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 z ze zm.), zwanej dalej ustawą; 

 

2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz  

osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, która osiągnęła pełnoletniość w pieczy 

zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 

 

3) pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinne i instytucjonalne formy pieczy 

zastępczej określone przepisami ustawy;  

 

4) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia  

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1769 ze zm.); 

 

5) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium określone w art. 8 ust.1  

pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(t.j. Dz.U. z 2017r., 

poz.1769 ze zm.), podlegające weryfikacji, zgodnie z przepisami tej ustawy; 

 



6) opłacie – oznacza to opłatę miesięczną ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej, określoną w art.193 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

 

7) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 193 

ustawy, czyli rodziców biologicznych dziecka, także rodziców pozbawionych władzy 

rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została ograniczona albo zawieszona. 

 

§ 3. Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub z urzędu może 

umorzyć w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz  

z odsetkami, jeżeli: 

 

1) postępowanie egzekucyjne w podmiocie ściągalności stało się nieskuteczne; 

 

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby 

zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a pobieranie opłaty 

mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki  

i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej; 

 

3) w trakcie postępowania administracyjnego osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty 

zmarła. 

 

§ 4.1. Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub z urzędu może 

umorzyć w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz  

z odsetkami, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub osoby zobowiązanej 

samotnie gospodarującej wynosi więcej niż  200% kryterium dochodowego. 

 

2. Wysokość częściowego umorzenia należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej jest uzależnione od wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej 

lub osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej i stanowi różnicę między wysokością 

świadczenia przyznanego na dziecko i obowiązkowej opłaty naliczanej według poniższej 

tabeli: 

 

 

Dochód na osobę w 

rodzinie 

lub osobę samotnie 

gospodarującą  przekracza 

kryterium dochodowe i 

wynosi: 

 

Dla każdej osoby 

zobowiązanej                      

przy 1 dziecku 

przebywającym  

w pieczy 

zastępczej 

opłata na dziecko 

wynosi                   

Dla każdej osoby 

zobowiązanej                          

przy 2 dzieci 

przebywających  

w pieczy 

zastępczej 

opłata na każde 

dziecko wynosi                

Dla każdej osoby 

zobowiązanej                       

przy 3 lub                   

więcej dzieci 

przebywających  

w pieczy zastępczej 

opłata wynosi                     

na każde dziecko 

 

Powyżej 200% do 250% 

 

 

90 zł 

 

45 zł 

 

30 zł 

 

Powyżej 250% do 300% 

 

 

150 zł 

 

75 zł 

 

50 zł 

 

Powyżej 300% do 350% 

 

 

300 zł 

 

150 zł 

 

100 zł 



 

Powyżej 350% do 400% 

 

 

600 zł 

 

300 zł 

 

200 zł 

 

Powyżej 400% do 450% 

 

 

780 zł 

 

390 zł 

 

260 zł 

 

Powyżej 450% do 500% 

 

 

990 zł 

 

495 zł 

 

330 zł 

 

Powyżej 500% do 550% 

 

 

1.200 zł 

 

600 zł 

 

400 zł 

 

Powyżej 550% do 600% 

 

 

1.500 zł 

 

750 zł 

 

500 zł 

 

Powyżej 600% do 650% 

 

 

1.800 zł 

 

900 zł 

 

600 zł 

 

Powyżej 650% do 700% 

 

 

2.100 zł 

 

1.050 zł 

 

700 zł 

 

Powyżej 700% 

 

  

pełna opłata 

  

pełna opłata 

  

pełna opłata 

3. Kwota opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie może powodować, by dochód osoby 

zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej, 

po uregulowaniu opłaty był niższy niż 200% kryterium dochodowego. Kwota opłaty ustalonej 

zgodnie z ust.2 nie może być wyższa niż przyznane świadczenia na dziecko przebywające w 

pieczy zastępczej. 

4. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się  

w szczególności aktualną sytuację dochodową, materialną i mieszkaniową osób 

zobowiązanych oraz ich zasoby i możliwości. 

 

5. Umorzenie należności może dotyczyć zarówno całego jak też wybranego okresu pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

 

§ 5.1. Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, może rozłożyć na raty 

lub odroczyć termin płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, gdy 

zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części albo zachodzi jedna z 

następujących okoliczności: 

 

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym  

lub  asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej; 

 

2) osoby zobowiązane na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej realizują 

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, powodujące znaczny wzrost 

kosztów utrzymania. 

 

2.  Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty,  

nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku przez osobę zobowiązaną, 

do upływu terminu zapłaty.    

 

3. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych  

w   decyzji o odroczeniu terminu płatności, o której mowa w ust. 1, pozostająca do spłaty opłata 

staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.    

 

4. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych  

w   decyzji o rozłożeniu płatności na raty, o której mowa w ust. 1, po upływie 2 pełnych 

terminów płatności pozostająca do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z 

należnymi odsetkami.    

 

5. Odroczenie terminu płatności może nastąpić maksymalnie na okres 6 miesięcy.  

 

§ 6.1. Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub z urzędu może  

odstąpić w całości od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli dochód na 

osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub dochód osoby zobowiązanej samotnie 

gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego. 

 

2. Poza okolicznością, o której mowa w ust.1, odstąpienie w całości od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej przez osobę zobowiązaną, może nastąpić, gdy występuje 

przynajmniej jedna z następujących przesłanek: 

 

1) orzeczono niepełnosprawność osoby zobowiązanej w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym;  

 

2) długotrwała choroba osoby zobowiązanej, udokumentowana aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim; 

 

3) przebywanie w rodzinie osoby zobowiązanej, co najmniej jednej osoby długotrwale 

lub przewlekle chorej, gdy wydatki ponoszone na leczenie powodują znaczny wzrost 

kosztów utrzymania; 

 

4) ciąża osoby zobowiązanej, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim; 

 

5) samotne wychowywanie innego dziecka / dzieci przez osobę zobowiązaną; 

 

6)  w rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty występuje wielodzietność, rozumiana jako 

posiadanie więcej niż trojga dzieci, pozostających na utrzymaniu osoby zobowiązanej, 

a żądanie opłaty mogłoby skutkować znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej i 

bytowej rodziny; 

 

7) ponoszenie w rodzinie osoby zobowiązanej opłat za pobyt innych członków rodziny 

w pieczy zastępczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-

rehabilitacyjnej lub innej placówce, które powodują znaczny wzrost kosztów 

utrzymania; 



 

8) pobyt osoby zobowiązanej w domu pomocy społecznej, innych placówkach pomocy 

społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym; 

 

9) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego; 

 

10) bezdomność osoby zobowiązanej; 

 

11) długotrwałe i trudne do przezwyciężenia bezrobocie osoby zobowiązanej; 

 

12) gdy osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje we 

wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu, ale 

nie będącą osobą zobowiązaną do opłaty za dziecko przebywające w pieczy zastępczej; 

 

13) korzystanie przez osobę zobowiązaną ze stałych form świadczeń pieniężnych 

pomocy społecznej; 

 

14) znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń 

losowych osoby zobowiązanej. 

 

15) osoba zobowiązana płaci zasądzone orzeczeniem sądowym lub dobrowolne 

alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej, przebywającej w pieczy zastępczej, 

pod warunkiem potwierdzenia tego stosownym dokumentem lub oświadczeniem osoby 

uprawnionej do otrzymania alimentów; 

 

16) rodzic dziecka jest nieletni – do czasu uzyskania przez niego pełnoletności; 

 

17) pełnoletni rodzic dziecka kontynuuje naukę i pozostaje na utrzymaniu innej osoby; 

 

18) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona; 

 

19) matka / rodzice dziecka zrzekła / zrzekli się praw rodzicielskich do dziecka w celu 

oddania go do adopcji. 

 

 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 czerwca 2012 

roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z odpłat za 

pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej  w rodzinie  zastępczej.  

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu.  

 

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do 

UCHWAŁY Nr XLV/272/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia  28 sierpnia 2018r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części - 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia                

w całości od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. 

 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku   

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 ze zm.). 

Zgodnie z art.194 ust.2 w/w ustawy Rada Powiatu określa, w drodze uchwały, 

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.  

Wskazana ustawa ma na celu wspieranie rodziców biologicznych w ich funkcji 

wychowawczej, wobec czego niniejszy projekt uchwały określa warunki odstępowania od 

ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, umorzenia w całości lub w części 

tej opłaty, rozłożenia opłaty na raty i odroczenia terminu płatności, w taki sposób, aby 

obciążenie odpłatnością nie prowadziło do rażącego pogorszenia warunków socjalno-bytowych 

rodziców biologicznych, co w efekcie skutkować będzie niemożnością powrotu dziecka do 

rodziny biologicznej lub/i ubieganiem się przez osoby zobowiązane do odpłatności o udzielanie 

świadczeń z pomocy społecznej. 

Uchwała określa warunki dające możliwość odstąpienia od ustalenia odpłatności, 

zastosowania umorzeń, ulg i odroczeń w należnych płatnościach, które mogą  być zastosowane 

w poszczególnych przypadkach.  

Analiza stosowania w poprzednich latach dotychczasowej uchwały wykazała 

konieczność naniesienia drobnych zmian i regulacji w niektórych zapisach poprzedniej 

uchwały, w celu dostosowania do obecnie funkcjonujących przepisów. 

Mając na uwadze realizację zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezbędna jest zmiana poprzedniej Uchwały 

Rady Powiatu Kępińskiego o treści jak w załączonym projekcie.  

 

 

 


