
UCHWAŁA NR 240/XXIV/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 814 z póź. zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 697) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wobec 
rodziców biologicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 401/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 roku 
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od 
dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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                                                        Załącznik nr 1  

                                do uchwały Nr 240/XXIV/17 

                                     z dnia 22 czerwca 2017 r.  

 

 

 

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej 

 

§ 1. 

W postępowaniach, o których mowa w art. 193-194 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, o umorzenie w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu 

płatności, rozłożenie na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej, stosuje się następujące zasady ogólne: 

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 

ponoszenia opłaty oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień, 

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

będących na ich całkowitym lub częściowym utrzymaniu.  

 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. D.U z 

2016 r. poz. 930 ze zm.), 

2) dochodzie osoby zobowiązanej lub dochodzie na osobę w rodzinie – rozumie się przez to 

dochód, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

3) kryterium dochodowym – rozumie się przez to kryterium dochodowe, o którym mowa  

w ustawie o pomocy społecznej, podlegające waloryzacji zgodnie z przepisami tej ustawy, 

4) osobach zobowiązanych – rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1 

ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

5) pieczy zastępczej - oznacza to rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, 

6) dłużniku – należy przez to rozumieć osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt 

dziecka  

w pieczy zastępczej, które tej opłaty nie wniosły, 

7) opłacie – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                         

w wysokości określonej na zasadach art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, 

8) należności – należy przez to rozumieć należność główną oraz odsetki, 

9) wierzycielu – należy przez to rozumieć Powiat Nowosądecki lub upoważnioną właściwą 

jednostkę organizacyjną Powiatu Nowosądeckiego.   
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§ 3 

1. Odstąpienie od ustalania opłaty, umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty następuje w drodze decyzji administracyjnej 
na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.  
2. Podstawą wydania decyzji jest zgromadzony w wyniku postępowania materiał dowodowy 
odzwierciedlający sytuację rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby 
zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  
3. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie 

jest sprzeczne z prawem, w szczególności zaświadczenia, oświadczenia oraz wywiad 

środowiskowy przeprowadzony przez właściwy ośrodek pomocy społecznej. 

 

§ 4 

1. Odstąpienie od ustalania pełnej opłaty może nastąpić w sytuacji gdy: 

a) dochód osób zobowiązanych lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do 

ponoszenia opłat nie przekracza lub jest równy 200% kwot kryterium dochodowego,                         

o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

b) dochód osób zobowiązanych lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do 

ponoszenia opłat nie przekracza lub jest równy 250% kwot kryterium dochodowego,                         

o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a osoby te wychowują inne dzieci 

pozostające pod ich opieką lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny                        

w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową 

opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej. 

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 można odstąpić od ustalania opłaty 

wobec osób zobowiązanych, u których w rodzinie występuje jedna z następujących 

okoliczności: 

a) długotrwała, przewlekła choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, 

b) orzeczona niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

c) rodzic dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej jest niepełnoletni, 

d) pobyt zobowiązanego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 

e) pobyt zobowiązanego w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy 

społecznej, 

f) brak dochodu zobowiązanego pozostającego we wspólnym gospodarstwie 

domowym  

z osobą posiadającą własne źródło dochodu (np. konkubinat) z wyłączeniem 

małżonków mających wspólność majątkową oraz sytuacji kiedy konkubent jest 

ojcem dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej,  

g) inne ważne przyczyny. 

3. Częściowe odstąpienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy 
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zastępczej może nastąpić, jeżeli dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat lub 

dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza 

200%, a nie przekracza 550% odpowiedniego kryterium dochodowego zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 

 

 

 

 

 

 

Dochód w stosunku do odpowiedniego kryterium 

dochodowego (%)  

 % odstąpienia od ustalania 

opłaty 

Powyżej 200 % do 250 % 90% 

Powyżej 250% do 300% 80 % 

Powyżej 300% do 350% 70% 

Powyżej 400% do 450% 60% 

Powyżej 500% do 550% 50% 

 

4. Częściowe odstąpienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej następuje  jeżeli dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat lub dochód na 

osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza 200%, a nie 

przekracza 700% odpowiedniego kryterium dochodowego zgodnie z poniższą tabelą: 

  

Dochód w stosunku do odpowiedniego kryterium 

dochodowego /%/  

 % odstąpienia od ustalania 

opłaty 

Powyżej 200 % do 250 % 98% 

Powyżej 250% do 300% 96 % 

Powyżej 300% do 350% 94% 

Powyżej 350% do 400% 92% 

Powyżej 400% do 450% 90% 

Powyżej 450% do 500% 80% 

Powyżej 500% do 550% 70% 

Powyżej 550% do 600% 60% 

Powyżej 600% do 700% 50% 

 
5.Odstąpienie od ustalenia pełnej lub częściowej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
następuje na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.  
 

§ 5 

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych czynności administracyjnych nie zostało 
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ustalone miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej                       z uwagi na: 

a) nieznane miejsce pobytu osoby zobowiązanej i brak możliwości jego ustalenia,  

b) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat przebywa poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie podała adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

- nie wszczyna się postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.   

§ 6 

1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz  

z odsetkami może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu w sytuacji gdy: 

1) egzekucja należności zagraża egzystencji dłużnika, 

2) dochód lub dochód na osobę w rodzinie dłużnika nie przekracza 200% kwoty 

odpowiedniego kryterium dochodowego, a w rodzinie dłużnika występuje jedna z 

następujących okoliczności:  

a) długotrwała lub przewlekła choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, 

b) bezdomność, 

c) niepełnosprawność,  

d) straty materialne powstały w wyniku zdarzeń losowych,  

e) dłużnik samotnie wychowuje małoletnie dziecko,  

f) pobyt dziecka w pieczy został zakończony w wyniku powrotu dziecka pod opiekę rodzica,                           

a dalsze utrzymywanie zobowiązania mogłoby doprowadzić ponownego umieszczenia 

dziecka  

w pieczy, 

g) inne ważne przyczyny. 

2. Umorzenie części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz  

z odsetkami może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu w sytuacji gdy: 

1) dochód  lub dochód na osobę w rodzinie dłużnika  przekracza 200% ale nie przekracza 

400%  kwoty właściwego kryterium dochodowego, a w rodzinie dłużnika występuje jedna  

z następujących okoliczności:  

a) długotrwała lub przewlekła choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, 

b) bezdomność,  

c) niepełnosprawność,  

d) straty materialne powstały w wyniku zdarzeń losowych,  

e) dłużnik samotnie wychowuje małoletnie dziecko,  

f) inne ważne przyczyny. 

§ 7 

 

1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy wraz  

z odsetkami  może nastąpić z urzędu w sytuacji gdy: 

1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając po sobie żadnego majątku albo pozostawił majątek 
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niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, 

2) postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu stwierdzenia, iż w postępowaniu 

egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

 

§ 8 

 

1. Na wniosek dłużnika, rozłożenie na raty 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 lub części oraz zachodzi co najmniej 

jedna z poniższych okoliczności:   

1) dłużnik przedstawi i udokumentuje trudności płatnicze o charakterze przejściowym, 

2) dłużnik współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu 

dziecka do domu rodzinnego, 

3) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, znaczne straty powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub inne zdarzenia 

losowe. 

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy.  

3. Jeżeli dłużnik: 

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie – decyzja odraczająca spłatę całości lub części 

należności lub rozkładająca na raty spłatę całości lub części należności zostaje uchylona, a 

cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego 

dnia wymagalności, 

2) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości - decyzja odraczająca 

spłatę całości lub części należności, rozkładająca na raty spłatę całości lub części należności 

zostanie uchylona, a cała należność staje natychmiast wymagalna wraz z odsetkami 

należnymi od pierwszego dnia wymagalności. 

 

§ 9 

Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie Uchwały, stosuje się 

postanowienia określone w niniejszej Uchwale. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. D.U. z 2017 r.,poz. 697) rada powiatu określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki
umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W dniu 30 października 2014 roku
Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę nr 401/XXXVII/14 w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na
raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej. Stosowanie powyższej uchwały w praktyce wykazało, iż część zapisów wymaga zmiany
i doprecyzowania. W odniesieniu do poprzedniej uchwały wprowadzono możliwość częściowego odstępowania
i ustalania częściowej opłaty za pobyt dziecka w pieczy w zależności od dochodu osób zobowiązanych
w stosunku do właściwego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Zlikwidowano natomiast możliwość procentowego umarzania należności w zależności od dochodu osoby
zobowiązanej w stosunku do właściwego kryterium dochodowego. Ponadto wprowadzono zapis, iż
w przypadku gdy nie jest znane miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty i nie jest możliwe
jego ustalenie oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
i nie wskazała adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wszczyna się
postępowania o ustaleniu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
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