UCHWALA NR VII/51/11
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie okreslenia warunkow czesciowego lub calkowitego zwolnienia z oplaty rodzicow lub innych osob
za pobyt dziecka lub osoby petnoletniej w placowce opiekuriczo-wychowawczej albo w rodzinie zast^pczej

Na podstawie art. 1 2 p k t 1 1 , ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. osamorzqdziepowiatawym (Dz. U. z 2001 r . N r 142.
poz. 1592, z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r . N r 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180 poz. l l l l , N r 2 2 3 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2 0 l l r . N r 21 poz. 113), art. 79
ust. 6 i art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr
157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706Nr22I poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr
81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 1427) Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co
nast?puje:
§ 1. Okresla si? warunki cz?sciowego lub calkowitego zwalniania z optaty rodzicow lub innych osob za pobyt
dziecka lub osoby pehioletniej w placowce opiekuiiczo-wychowawczej albo w rodzinie zast?pczej.
§ 2. Uzyte w uchwale okreslenia oznaczaja;
1) dochod - dochod ustalony zgodnie z ustawy, o ktorej mowa w pkt 7;
2) dochod dziecka - dochod ustalony zgodnie z ustawy, o ktorej mowa w pkt 7;
3) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe okreslone w art. 8 ust. 1 ustawy, o ktorej mowa w pkt 7;
4) osoba pelnoletnia - osoba, ktora po uzyskaniu pelnoletnosci pozostaje w placowce opiekuriczo-wychowawczej
lub rodzinie zast?pczej do czasu ukoriczenia szkoty, w ktorej rozpocz?ia nauk? przed osiqgni^ciem
pelnoletnosci;
5) placowka opiekunczo-wychowawcza - placowka opiekuriczo-wychowawcza, dzialaja^ na terenie Powiatu
Piotrkowskiego na podstawie ustawy. o ktorej mowa w pkt 7;
6) rodzina zast?pcza - rodzina zawiazana na podstawie orzeczenia sa^du i zamieszkala na terenie Pow:iatu
Piotrkowskiego;
7) ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm).
§ 3. Przepisy uchwary stosuje si? do:
1) rodzicow dziecka przebywaj^cego w rodzinie zast?pczej, wtym takze do rodzicow pozbawionych wladzy
rodzicielskiej lub ktorych wtadza rodzicielska zostala zawieszona albo ograniczona;
2) rodzicow osoby pelnoletniej, ktora pozostaje w rodzinie zast^pczej po osiqgni?ciu pelnoletnosci, do czasu
ukoriczenia szkory, w ktorej rozpocz^ta nauk? przed osi^gnieciem pelnoletnosci;
3) rodzicow dziecka przebywajqcego w placowce opiekuriczo-wychowawczej;
4) opiekunow prawnych lub kuratorow dysponuja^cych dochodami dziecka przebywaj^cego w placowce
opiekuriczo-wychowawczej, osob pelnoletnich przebywaja^cych w placowce opiekuriczo-wychowawczej;
§ 4. Cz^sciowo lub catkowicie mozna zwolnic z oplaty za pobyt dziecka lub osoby pelnoletniej w rodzinie
zast?pczej lub placowce opiekuriczo-wychowawczej rodzicow znajduj^cych si? w trudnej sytuacji materialnej
potwierdzonej wywiadem srodowiskowym, stosuja^c ponizsze zasady:
l ) z w a l n i a si? calkowicie z obowia^zku oplaty, gdy dochod osoby samotnie gospodaruj^cej lub dochod na osob?
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego okreslonego w ustawie;
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2) zwalnia si? calkowicie z obowia^zku oplaty rodzicow ptac^cych alimenty w pelnej wysokosci;
3) zwalnia si? calkowicie z obowiazku optaty rodzicow w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zwtaszcza
jezeli za^danie optaty stanowiloby dla nich nadmierne obcia^zenie i miato wplyw na pogorszenie sytuacji
zyciowej;
4) zwalnia si? cz?sciowo z obowiazku optaty rodzicow, gdy dochod rodziny przekracza kwot? kryterium
dochodowego okreslonego w ustawie, a wysokosc zwolnienia ustala si? w zaleznosci od dochodu wedtug
nast?puja i cych zasad:
a) przy dochodzie stanowia^cym od 100% do 150% kryterium dochodowego wysokosc zwolnienia moze
wynosic powyzej 90% do 100%,
b)przy dochodzie stanowia^cym od 151% do 200% kryterium dochodowego wysokosc zwolnienia moze
wynosic powyzej 70% do 90%,
c) przy dochodzie stanowia^cym od 201% do 250% kryterium dochodowego wysokosc zwolnienia moze
wynosic powyzej 50% do 70%,
d) przy dochodzie 251% i powyzej kryterium dochodowego wysokosc zwolnienia moze wynosic do 50%.
§ 5. Przy ustalaniu sytuacji rodziny, o ktorej mowa w § 3 pkt 1-3, niezaleznie od jej dochodu, bierze si? pod
uwag? dodatkowo okolicznosci, takie jak:
l)ponoszenie przez rodzicow optat za inne dzieci, przebywaj^ce w placowkach opiekuriczo-wychowawczych,
rodzinach zast?pczych lub domach pomocy spotecznej;
2) wystepuja^ce w rodzinie bezrobocie, dtugotrwala^ chorob?, niepetnosprawnosc, bezdomnosc, alkoholizm
i narkomanie. zdarzenia losowe, smierc czlonka rodziny;
3) utrzymywanie si? z dochodow jednego cztonka rodziny;
4) wychowywanie dzieci przez rodzica samotnego;
5) pobyt rodzica w zaktadzie karnym;
6) zdarzenia losowe;
7) niepetnosprawnosc rodzicow;
8) przemoc w rodzinie;
9) pobyt rodzica w domu pomocy spotecznej.
§ 6. 1. Cz?sciowo lub catkowicie mozna zwolnic z oplaty osoby, o ktorych mowa w § 3 pkt 4, po
przeprowadzeniu wywiadu srodowiskowego, uwzgledniaja^c wysokosc dochodu dziecka. ktorym dysponuja, te
osoby albo wysokosc dochodu osoby petnoletniej, wedtug zasad okreslonych w ust. 2.
2. Cz?sciowe zwolnienie nast?puje:
l ) d o 10% dochodu dziecka lub osoby petnoletniej w przy pad ku dochodu dziecka lub osoby pelnoletniej
w wysokosci do 200 zt;
2) do 20% dochodu dziecka lub osoby petnoletniej w przypadku dochodu dziecka lub osoby petnoletniej
w wysokosci powyzej 200 zt do 400 zt;
3) do 30% dochodu dziecka lub osoby petnoletniej w przypadku dochodu dziecka lub osoby petnoletniej
w wysokosci powyzej 400 do 600 zl;
4) do 40% dochodu dziecka lub osoby petnoletniej w przypadku dochodu dziecka lub osoby pemoletniej
w wysokosci powyzej 600 zt;
3. W przypadku osob, o ktorych mowa w § 3 pkt 4, calkowite zwolnienie z odptatnosci moze nastaj>ic,
w przypadku ponoszenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow zwia^zanych z zabezpieczeniem dziecku
albo osobie pemoletniej potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, mieszkaniowych oraz innych
niezb?dnych potrzeb.
§ 7. Wykonanie uchwaty powierza si? Zarza^dowi Powiatu Piotrkowskiego.
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§ 8. Traci moc Uchwala Nr XVII/136/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z d n i a 22 pazdziernika
2004 roku w sprawie okreslenia warunkow cz?sciowego lub calkowitego zwalniania rodzicow z optaty za pobyt
dziecka oraz osoby pefnoletniej w rodzinie zast^pczej oraz Uchwala Nr XVTI/135/04 Rady Powiatu w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 22 pazdziernika 2004 roku w sprawie okreslenia warunkow cz?sciowego lub caikowitego
zwalniania rodzicow z optaty za pobyt w placowce opiekuriczo-wychowawczej.
§ 9. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodniczacy Radv^rowiatu
w Piotrkowie Trybtmalsku

Irene]
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