UCHWALA NR XXIII/181/12
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
zdnia 17 grudnia2012 r.
w sprawie zmiany Uchwary Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegolowych warunkow umorzenia w catosci lub w r/.csci. lacznie z odsetkami,
odroczenia terminu ptatnosci, rozlozenia na raty lub odst^powania od ustalenia oplaty za pobyt dziecka
w pieczy zastepczej

Na podstawie art.
194 ust. 2 ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemic pieczy zastepczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 228, poz. 1690), art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z2009r.
Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 19, poz.887, Nr 217 poz.1281)
Rudti Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegolowych warunkow umorzenia w calosci lub w czesci, lacznie z odsetkami, odroczenia terminu
platnosci, rozlozenia na raty lub odstepowania od ustalenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej wprowadza
sie nastepuj^ce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ilekroc w uchwale jest mowa o:
1) dochodzie - nalezy przez to rozumiec dochod ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.);

13 ustawy

2) dochodzie rodziny- nalezy przez to rozumiec sum? miesi^cznych dochodow osob spokrewnionychi
niespokrewnionych pozostaj^cych w faktycznym zwiazku, wspolnie zamieszkujacych i gospodarujacych;
3) dochodzie na osobe^ w rodzinie - nalezy przez to rozumiec dochod rodziny podzielony na liczb? wszystkich
osob wspolnie zamieszkujacych i gospodaruj^cych;
4) osobie samotnie gospodarujacej - nalezy przez to rozumiec osob? prowadz^cq jednoosobowe gospodarstwo
domowe;
5) kryterium dochodowym - nalezy przez to rozumiec kryterium dochodowe okreslone wart. 8 ust. 1 pkt 1-2
ustawy zdnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r, Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
waloryzowane zgodnie z zasadami ustalonymi w tej ustawie;
6) osobie zobowiazanej - nalezy przez to rozumiec osoby, o ktorych mowa w art. 193 ust. 1, ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.);
7) pieczy zastepczej - nalezy przez to rozumiec rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastepczej okreslone
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej (Dz.U. 149,
poz.887 ze zm.).";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1.Odstqpienie od ustalenia oplaty rodzicom biologicznym za pobyt dziecka w pieczy zastepczej,
moze nastapic przy wystapieniu jednej z nastepujjjcych sytuacji:
1) dochod osoby samotnie gospodarujqcej lub dochod na osob? w rodzinie, nie przekracza 300% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej lub kryterium dochodowego na osobe w rodzinie;
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2)dochod osoby samotnie gospodarujqcej lub dochod na osobe wrodzinie, przekracza 300% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodaruj^cej lub kryterium dochodowego na osobe wrodzinie, a osoby te
ponoszcj odplatnosc za pobyt innych czlonkow rodziny wjednostkach pomocy spolecznej, pieczy zastepczej
oraz innych instytucjach zapewniajacych calodobowq opieke, leczenie, rehabilitate lub wystapila inna
uzasadniona okolicznosc, ktora skutkowalaby zagrozeniem egzystencji osoby zobowiazanej,a w szczegolnosci:
a) dlugotrwafa choroba,
b) bezdomnosc,
c) niepemosprawnosc,
d) znaczne straty materialne powstale w wyniku kleski zywiolowej lub zdarzeh losowych,
e) wielodzietnosc;
3) rodzice plac^ alimenty zas^dzone na dziecko przebywajqce w pieczy zastepczej, w wysokosci wynikaj^cejz
orzeczenia sqdu ustalajqcego alimenty lub alimenty dobrowolne w wysokosci ustalonej przez strony;
4) rodzice dziecka sq nieletni;
5) nieznane jest miejsce pobytu rodzica.
2. Odstzjpienie od ustalenia oplaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastepczej osobom
dysponuj^cym dochodem dziecka moze nast^pic w przypadku, gdy srodki pozostaj^ce w dyspozycji tych osob
gromadzone s^ z przeznaczeniem na zabezpieczenie przyszlosci dziecka, a w szczegolnosci na zaspokojenie jego
potrzeb mieszkaniowych, zdrowotnych i edukacyjnych.
3. Odstzupienie od ustalenia oplaty za pobyt w pieczy zastepczej po uzyskaniu pelnoletnosci, osobom
pelnoletnim moze nast^pic w przypadku:
1) gromadzenia srodkow na zabezpieczenie przyszlosci
mieszkaniowych;

wychowanka, a w szczegolnosci jego potrzeb

2) ponoszenia optat za szkote;
3) dhagotrwalej choroby wychowanka;
4) orzeczonej niepemosprawnosci w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
5) zmiany sytuacji zyciowej w skutek zdarzenia losowego lub kleski zywiolowej.
4. Odstapienie od ustalenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej nastepuje na okres nie dluzszy niz!2
m-cy.";
3) w § 3 dodaje si^ pkt 5 o tresci:
„§ 3.5) uiszczenie naleznosci wykluczaloby lub znacznie utrudnialo osobie pefnoletniej, zobowi^zanej do
ponoszenia odptatnosci, zdobywanie wyksztalcenia i kwaliflkacji zawodowych." ;
4) w § 4 ust. 1 dodaje sic pkt 4 o tresci:
„§ 4.1.4) uiszczenie naleznosci wykluczaloby lub znacznie utrudnialo osobie pelnoletniej, zobowiqzanej
do ponoszenia odplatnosci, zdobywanie wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych." ;
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Rozlozenie na raty lub odroczenie terminu platnosci naleznosci z tytulu oplaty za pobyt dziecka
w pieczy zastepczej moze nast^pic w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zaplate naleznosci w calosci,
a wyst^puj^ przejsciowe trudnosci z terminowym uiszczeniem naleznosci z tytulu oplat za pobyt
dzieckaw pieczy zastepczej, wynikajqce ze zdarzeri losowych maj^cych wpryw na aktualn^ sytuacje
rodzinng osob zobowiqzanych do ponoszenia optat.
2. Odroczenie terminu platnosci nastepuje na okres nie dluzszy niz 12 m-cy. W okresie odroczenia platnosci nie
nalicza sie odsetek."
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§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Powiatu Piotrkowskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogfoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego,

Przewodniczqcy R^dy Powatu
w Piotrkowie Tcyburialskim

Ireirfusz Czerwinski
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