
Projekt

z dnia  13 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie 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. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( 
tj. Dz. U. z 2013 r. poz.135, poz.154, poz.866), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645) art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2013 poz. 594 ze zm.)

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. dochodzie, rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami ); 

2. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, 
rozumie się przez to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami ); 

3. osobie zobowiązanej, rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, ust. 3-4 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami ); 

4. pieczy zastępczej, rozumie się przez to rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej określone 
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zmianami ).

§ 2. O umorzenie należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości lub w części wraz 
z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, mogą się ubiegać 
osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

§ 3. 1. Należność umarza się na wniosek lub z urzędu, w całości lub w części, łącznie z odsetkami, jeżeli: 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia 
opłaty nie przekracza 300 % kwoty kryterium dochodowego określonego dla osoby samotnie gospodarującej 
lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 

2) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek 
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dopuszcza się możliwość umorzenia w całości lub w części należności, łącznie z odsetkami, na wniosek lub 
z urzędu, jeżeli: 

1) pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustał w wyniku zakończonego postępowania sądowego o powrót dziecka do 
rodziny, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania 
opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu 
bezskuteczności egzekucji; 
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3) nie można ustalić aktualnego miejsca zamieszkania lub faktycznego miejsca pobytu osoby zobowiązanej do 
ponoszenia opłaty, co zostało odpowiednio udokumentowane; 

4) osoby zobowiązane realizują ustalenia 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; 

5) osobą zobowiązaną, jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność 
dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria dochodowe do otrzymywania pomocy, o ktorej mowa 
w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

6) uiszczenie należności wykluczałoby lub znacznie utrudniało osobie pełnoletniej, zobowiązanej do ponoszenia 
odpłatności, zdobywanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

3.  Wysokość kwoty częściowego umorzenia należności, określa się w każdym przypadku indywidualnie biorąc 
pod uwagę aktualna sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby zobowiązanej do ponoszenia 
opłaty lub przypadki uzasadnione ważnym interesem osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

§ 4. 1. Rozłożenie na raty osobie zobowiązanej lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności 
w całości, a występują przejściowe trudności z terminowym uiszczeniem należności z tytułu opłat za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, wynikające ze zdarzeń losowych mających wpływ na aktualną, sytuację rodzinną, osób 
zobowiązanych do ponoszenia opłat. 

2.  Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności może nastąpić jedynie na wniosek osoby zobowiązanej. 

3.  Odroczenie terminu płatności następuje na okres nie dłuższy niż 12 m-cy. 

4.  Okres spłaty rozłożonej na raty należności nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 

5.  W przypadku rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu płatności, nie pobiera się odsetek za 
zwłokę za okres od daty udzielenia do daty upływu terminu udzielenia w/w ulg. 

6.  Brak zapłaty jakiejkolwiek raty w ustalonym terminie spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej 
części należności wraz z odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust.5.

§ 5. 1. Odstąpienie z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, od ustalenia opłaty rodzicom biologicznym 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić przy wystąpieniu jednej z następujących sytuacji: 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 300% kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 

2) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, przekracza 300% kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, a osoby te 
ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, pieczy zastępczej 
oraz innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub wystąpiła inna 
uzasadniona okoliczność, która skutkowałaby zagrożeniem egzystencji osoby zobowiązanej, a w szczególności: 

a) długotrwała choroba, 

b) bezdomność, 

c) niepełnosprawność, 

d) znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych, 

e) wielodzietność 

f) inne, istotne i udokumentowane przyczyny, których wystąpienie uzasadniałoby odstąpienie od ustalenia tej 
opłaty

3) rodzice mają ustalony obowiązek alimentacyjny na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej albo ugody 
zawartej przed mediatorem i realizują ten obowiązek; 

4) rodzice dziecka są nieletni; 

5) nieznane jest miejsce pobytu rodzica;
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2.  Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej osobom 
dysponującym dochodem dziecka może nastąpić w przypadku, gdy środki pozostające w dyspozycji tych osób 
gromadzone są z przeznaczeniem na zabezpieczenie przyszłości dziecka, a w szczególności na zabezpieczenie jego 
potrzeb mieszkaniowych, zdrowotnych i edukacyjnych. 

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności, osobom 
pełnoletnim może nastąpić w przypadku: 

1) gromadzenia środków na zabezpieczenie przyszłości wychowanka a w szczególności jego potrzeb 
mieszkaniowych i edukacyjnych; 

2) ponoszenia opłat za szkołę; 

3) długotrwałej choroby wychowanka; 

4) orzeczonej niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym; 

5) zmiany sytuacji życiowej wskutek zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej;

4.  Odstąpienie od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej następuje 
na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

§ 6. 1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty 
lub odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w drodze decyzji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
w sprawie ustalenia sytuacji rodzinnej , dochodowej , majątkowej I zdrowotnej osoby zobowiązanej . 

2.  Postępowanie wyjaśniające przeprowadza się na wniosek osoby zobowiązanej, którego wzór stanowi 
załącznik do nin. Uchwały lub na podstawie dokumentów i innych dowodów. 

3.  Decyzje o których mowa w ust. 1, wydaje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub z jego 
upoważnienia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim bądź inni pracownicy 
upoważnieni na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 8. Tracą moc: 

1. Uchwała Nr XXX/450/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-
wychowawczej 

2. Uchwała Nr XXX/452/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby 
pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 13 listopada 2013 r.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO PONOSZENIA OPŁATY 
Z TYTUŁU POBYTU DZIECKA/DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO:......................................................................................................................... 

DATA I MIEJSCE URODZENIA:₵ ₵-₵ ₵-₵ ₵ ₵ ₵ w ................................................................................... 

IMIONA RODZICÓW:.................................................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA:.............................................................................................................................. 

ADRES ZAMELDOWANIA:.......................................................................................................................... 

Seria i nr dowodu osobistego: ............................PESEL ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵....................................... 

Nr telefonu................................................................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (DZIECI):.......................................................................................................... 

MIEJSCE POBYTU DZIECKA (DZIECI)......................................................................................................... 

INFORMACJA O CZŁONKACH RODZINY
Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa w stosunku do 

osoby zobowiązanej 
Stan zdrowia Miejsce 

pracy/nauki 
Źródło i wysokość 
dochodu

SYTUACJA ZAWODOWA 
SYTUACJA ZDROWOTNA 
SYTUACJA MIESZKANIOWA 
STAŁE MIESIECZNE WYDATKI OSOBY/RODZINY ŁĄCZNIE: 
W tym: czynsz energia elektryczna gaz alimenty wydatki na leczenie inne 
ŁĄCZNY DOCHÓD W RODZINIE (na podstawie § 1 ust. 1 uchwały) 

KRYTERIUM DOCHODOWE OSOBY/RODZINY (na podstwie § 1 ust. 2 uchwały ) 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.

..................................................... 

data i podpis osoby zobowiązanej

......................................... 

data i podpis pracownika
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887, ze zm. Dz.U. nr 288, poz. 1690). Zgodnie z art. 194 ust. 2 cytowanej 
wyżej ustawy rada powiatu (miasta ) określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umarzania w całości lub 
w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wprowadzenie w życie uchwały pozwoli na racjonalizację działań 
związanych z ustaleniem opłaty osobom zobowiązanym do ich ponoszenia. Zaproponowane zasady umarzania 
w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej są tak skonstruowane, aby nie pogorszyć znacznie sytuacji materialno – bytowej osób 
i rodzin zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, a jednocześnie uwzględnić ustawowy obowiązek ponoszenia 
tych opłat. Obok uwzględnienia sytuacji dochodowej, socjalnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do takiej 
odpłatności, podstawową przesłanką zastosowaną w uchwale jest fakt aktywnego udziału osób w rozwiązaniu 
i przezwyciężeniu sytuacji, powodującej konieczność pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Tym samym 
rozwiązania zawarte w uchwale będą przyczyniać się do skracania okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
i wspierać osoby i rodziny, które podjęły wysiłek dla odzyskania zdolności pełnego i poprawnego wypełniania 
funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
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