UCHWALA NR XVI/123/12
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSK1M
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowych warunkow umorzenia w calosci lub w cz^sci, Iqcznic z odsetkami, odroczenia
tcrniinu platnosci, rozlozenia na raty lub odst^pienia od ustalenia oplaty za pobyt dziecka \y

zastfpczej
Na podstawie art.
194 ust. 2 ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemic pieczy zast?pczej (Dz. U. Nrl49, poz. 887, Nr 228, poz. 1690),
art. 12 pkt 11 ustawy
zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorza^dzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr 142 poz. 1592, z2002r. Nr23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 19, poz.887, Nr 217 poz.1281)Rada Powiatu
wPiotrkowie Trybunalskim uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Ilekroc w uchwale jest mowa o:
1) dochodzie, rozumie si? przez to dochod w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoiecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
2) kryterium dochodowym na osob? w rodzinie, rozumie si? przez to kryterium dochodowe na osob? w rodzinie
w rozumieniu przepisow ustawy zdnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoiecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175,
poz. 1362 ze zm.);
3) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujacej, rozumie si? przez to kryterium dochodowe osoby
samotne gospodarujacej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz.
z U. 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
4) osobie zobowia^anej rozumie si? przez to osoby, o ktorych mowa wart. 193 ust 1, ust 3-4 ustawy zdnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.);
5) pieczy zastepczej, rozumie si? przez to rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zast?pczej okreslone
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej (Dz.U. 149,
poz.887 ze zm.).
§ 2. Odstaj)ienie od ustalenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej moze nastajnc przy wystapieniu
jednej z nast?pujacych sytuacji:
1) dochod osoby samotnie gospodarujacej lub dochod na osob? w rodzinie, osob zobowiazanych do ponoszenia
optaty nie przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej lub kryterium
dochodowego na osob? w rodzinie;
2) dochod osoby samotnie gospodarujacej lub dochod na osob? w rodzinie, osob zobowiazanych do ponoszenia
oplaty przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej lub kryterium dochodowego
na osob? w rodzinie, a osoby te ponosza. odplatnosc za pobyt innych czlonkow rodziny w jednostkach pomocy
spolecznej, innych instytucjach zapewniaja^cych catodobowa opiek?. leczenie, rehabilitacj?, w pieczy zast?pczej
lub wystaj)ila inna uzasadniona okolicznosc. jak dlugotrwala choroba, bezdomnosc, niepetnosprawnosc.
znaczne straty materialne powstale w wyniku kl?ski zywiolowej lub zdarzen losowych;
3) osoba zobowiazana do ponoszenia odplatnosci za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej placi alimenty zasadzone
na dziecko przebywaja.ce w pieczy zast?pczej, w wysokosci wynikaja.cej z orzeczenia sadu ustalaja.cego
alimenty lub alimenty dobrowolne w wysokosci ustalonej przez strony;
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4) osoba^ zobowiqzan^ do ponoszenia odplatnosci za pobyt dziccka w pieczy zast?pczej jest nieletni rodzic lub sa^
niepelnoletni rodzice dziecka umieszczonego w pieczy zast?pczej;
5) nieznane jest miejsce pobytu osoby lub osob zobovvi^zanych do ponoszenia odplatnosci;
6) osoba lub osoby zobowiazane do ponoszenia odplatnosci za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej przebywaja^
w domu pomocy spolecznej lub innej instytucji swiadcza_cej catodobowe utrzymanie;
7) w rodzinie wyst?puje wielodzietnosc, a zadanie zwrotu oplaty skutkowaloby zagrozeniem egzystencji rodziny.
§ 3. Umorzenie w calosci naleznosci z tytulu oplatyza pobyt dziecka w pieczy zast?pczej, wraz z odsetkami,
moze nastajjic przy wystajjieniu jednej z nast?pujaLcych sytuacji:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w post?powaniu egzekucyjnym nie uzyska si? kwoty wyzszej od
kosztow dochodzenia i egzekucji tej naleznosci, post?powanie egzekucyjne zostalo umorzone zpowodu
bezskutecznosci egzekucji;
2) pobyt w pieczy zast?pczej zostal zakonczony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiazane mozliwosci
zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiazania mogloby prowadzic do ponownej utraty
mozliwosci sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zast?pczej;
3) osoba^ zobowiazana, jest osoba, ktora osia£n?la petnoletnosc przebywajac w pieczy zast?pczej, a odplatnosc
dotyczy jej pobytu i spelnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o ktorej mowa wart. 142 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej;
4) po ustaleniu odplatnosci, osoba zobowiazana spelnia warunki, o ktorych mowa w § 2 pkt 2.
§ 4. 1. Umorzenie w cz?sci naleznosci z tytulu oplaty za pobyt dziecka w pieczy zast^pczej wraz z odsetkami
moze nastajiic w sytuacji spelnienia przynajmniej dwoch z ponizszych przeslanek:
1) dochod osoby samotnie gospodarujacej lub dochod na osob? w rodzinie, osob zobowiazanych do ponoszenia
oplaty przekracza 300 % kwoty kryterium dochodowego okreslonego osoby samotnie gospodarujacej lub
kryterium dochodowego na osob? w rodzinie;
2) osoby zobowiazane
realizuja, ustalenia kontraktu socjalnego,
o ktorym mowa w ustawie
o pomocy spolecznej lub planu pracy z rodzinaj o ktorym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zast?pczej;
3) dochod osoby samotnie gospodarujacej lub dochod na osob? w rodzinie, osob zobowiazanych do ponoszenia
oplat przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej lub kryterium dochodowego na
osob? w rodzinie, a osoby te ponosza, odplatnosc za pobyt innych czlonkow rodziny w jednostkach pomocy
spotecznej, innych instytucjach zapewniajacych calodobowa opiek?, leczenie, rehabilitacj?, w pieczy zast?pczej
lub wystajiila inna uzasadniona okolicznosc, jak dlugotrwala choroba, bezdomnosc, niepelnosprawnosc,
znaczne straty materialne powstate w wyniku kl?ski zywiotowej lub zdarzeii losowych;
2. Umorzenie cz?sci naleznosci moze dotyczyc zarowno calego okresu pobytu w pieczy zast?pczej, jezeli zostat
zakonczony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy
zast?pczej.
3. Przy ustaleniu wysokosci cze_sci naleznosci za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej podlegajacej umorzeniu
uwzgl?dnia si? aktualna, sytuacj? dochodowa^ osob zobowiazanych oraz ich zasoby, mozliwosci i uprawnienia.
§ 5. Roztozenie na raty lub odroczenie terminu platnosci naleznosci z tytulu oplaty za pobyt dziecka w pieczy
zast?pczej moze nastaj)ic w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zaplat? naleznosci w calosci, a wyst?puj^
przejsciowe trudnosci zterminowym uiszczeniem naleznosci z tytulu oplat za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej,
wynikajace ze zdarzen losowych maja^cych wplyw na aktualnq, sytuacj? rodzinna, osob zobowiazanych do
ponoszenia oplat.
§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarza^dowi Powiatu Piotrkowskiego.
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§7. Traci moc Uchwala Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 02 czerwca 2011 r.
w sprawie okreslania warunkow cz^sciowego lub calkowitego zwalniania z oplaty rodzicow lub innych osob za
pobyt dziecka lub osoby pelnoletniej w placowce opiekuhczo-wychowawczej albo w rodzinie zast^pczej.
§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urze.dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicza^cy Ra
w Piotrkowie Tr

Irencwsz Czerwinski
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