
 
 

                                  
UCHWAŁA NR XV/117/2012         

RADY POWIATU W CHOSZCZNIE       
                                           z dnia 19 czerwca 2012 r.                          
 
w sprawie szczegółowych warunków cz ęściowego lub całkowitego umorzenia 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatno ści, rozło żenia na raty lub 
odst ąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzi nie zast ępczej  
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art.12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 43 ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1592 j.t. zm., z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, NR 113 poz. 984, Nr 200 
poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153 poz. 1271, 
z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, 
Nr 106 poz. 675, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 
poz.113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887,) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 149 poz. 887, z 2011r. Nr 288 poz. 1690,) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców biologicznych dziecka, którym władza 
rodzicielska została ograniczona lub zawieszona, rodziców, którym władza została 
całkowicie odebrana, osoby dysponującej dochodem dziecka, osoby, która osiągnęła 
pełnoletniość przebywającej w pieczy zastępczej, zwanej dalej zobowiązanymi.                                            
 
 § 2. 1. Opłatę miesięczną za pobyt dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość 
przebywając w pieczy zastępczej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, 
wnosi się do wysokości miesięcznych przyznanych świadczeń oraz dodatków dla 
rodzin zastępczych.  
2. Całkowite lub częściowe umorzenie opłaty następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 
3. Decyzja o całkowitym lub częściowym umorzeniu, naliczająca opłatę oraz 
odstępująca od ustalenia opłaty może obejmować okres nie dłuższy niż 2 lata. 
 
 § 3. 1. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu częściowym lub całkowitym z 
odsetkami, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstąpieniu od 
ustalenia opłat jest ustalenie sytuacji dochodowej, majątkowej, zdrowotnej 
zobowiązanych na podstawie zebranych dowodów w sprawie mających uzasadnienie 
w ocenie danej sytuacji. 
2. Ustalenie wymienionej w ust.1 sytuacji następuje na podstawie wniosku osoby 
zobowiązanej lub z urzędu.  
 
§ 4. Decyzję administracyjną o odstąpieniu od ustalenia opłaty wydaje się, gdy:  
1. Nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej; 
2. Brak jest dochodu osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej; 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Dochód na osobę w rodzinie zobowiązanych jest poniżej 250 % kryterium 
dochodowego przyjętego na potrzeby niniejszej uchwały zgodnie z zał. Nr 1 do 
uchwały. 
 
§ 5. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się dochód określony w art.8 ust.1    
pkt 1 i pkt 2, ust.3 ustawy z dn.12 marca 2004r. o pomocy społecznej pomniejszony o 
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
 
§ 6. Częściowe lub całkowite umorzenie opłaty może nastąpić na wniosek osoby 
zobowiązanej lub pracownika instytucji pomocy społecznej w szczególności w 
przypadku: 
1. Utraty zatrudnienia osoby zobowiązanej; 
2. Utraty dochodu w rodzinie osoby zobowiązanej; 
3. Ciężkiej choroby osoby zobowiązanej wymagającej długotrwałego leczenia, 

obciążającego nadmiernie budżet osoby i rodziny; 
4. Jeżeli osoba zobowiązana przebywa w DPS; 
5. Nieszczęśliwego zdarzenia losowego; 
6. Innych przyczyn uznanych za szczególnie uzasadnione. 
 
§ 7. Decyzje o odroczeniu terminu płatności, bądź rozłożeniu na raty można wydać, 
gdy: 
1. Osoba zobowiązana przebywa czasowo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej; 
2. Osoba zobowiązana została pozbawiona wolności; 
3. Osoba zobowiązana jest obciążona nadmiernymi, okresowymi wydatkami; 
4. Osoby zobowiązane zostały dotknięte nagłym, krótkotrwałym zdarzeniem 

losowym; 
5. Zajdą inne uzasadnione przyczyny. 
 
§ 8. Kwota określająca kryterium dochodowe, o którym mowa w § 5 niniejszej 
uchwały, podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy pomocy społecznej. 
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Choszczeńskiemu. 
 
§ 10. Traci moc uchwała: nr XXIII/176/2005 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 
30 września 2005 r. określająca zasady odpłatności oraz częściowego 
lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, nr XXIII/177/2005 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 
30 września 2005 r. określająca zasady odpłatności oraz częściowego 
lub całkowitego zwalniania z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie 
zastępczej oraz nr XIV/106/2012 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 23 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego umorzenia 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia 
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 23 kwietnia 2012 r. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Konrad Bil 

 



 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały nr XV/117/2012 
Rady Powiatu w Choszcznie 
z dnia 19 czerwca 2012 r. 
 

 
 
Tabela opłat wnoszonych przez zobowiązanych za pobyt dzieci przebywających 
w rodzinie zastępczej. 
 

 
Przy dochodzie stanowiącym % 

Kryterium dochodowego 
 

 
Wysokość odpłatności w % od ustalonych 
kosztów poniesionych za pobyt dziecka w 

rodzinie zastępczej 
Do 250 % 0 % 
251-300 15 
301-350 25 
351-400 40 
401-500 50 
501-600 75 

Powyżej 600 % 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
    


