UCHWALA NR XLIII/322/14
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 29 pazdziemika 2014 r.
w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow umorzenia w calosci lub w czeici, Iqcznie
z odsetkami, odroczenia terminu platnosci, rozlozenia na raty lub odstqpienia od ustalenia oplaty za pobyt
dziecka w pieczy zast^pczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej
(Dz. U. z 2013 r.poz. 135, poz.154, poz. 866, poz. 1650, z 2014 r. poz. 619, poz. 1188, poz. 1198 ), art. 4 ust. 1 pkt
3a oraz art. 12 pkt 11 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorza,dzie powiatowym (Dz. U. z2013 r. poz. 595, poz.
645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. llekroc w uchwale jest mowa o:
l)dochodzie - nalezy przez to rozumiec dochod ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3-13
12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.);

ustawy z d n i a

2) dochodzie rodziny -- nalezy przez to rozumiec sum? miesi?cznych dochodow osob spokrewnionych
i
niespokrewnionych
pozostaj^cych
w faktycznym
zwiazku,
wspolnie
zamieszkujacych
i gospodaruja^cych;
3) dochodzie na osobe w rodzinie - nalezy przez to rozumiec dochod rodziny podzielony na liczb? wszystkich
osob wspolnie zamieszkujacych i gospodarujacych;
4)osobie samotnie gospodarujacej - nalezy przez to rozumiec osob? prowadza^ca. jednoosobowe gospodarstwo
domowe;
5) kryterium dochodowym - nalezy przez to rozumiec kryterium dochodowe okreslone w art. 8 ust. 1 pkt 1-2
ustawy zdnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), waloryzowane
zgodnie z zasadami ustalonymi w tej ustawie;
6) pieczy /.astepc/ej - nalezy przez to rozumiec rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zast?pczej okreslone
przepisami ustawy zdnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).
§2. 1. Odstapienie od ustalenia oplaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej, moze nastaj>ic przy
wystajiieniu jednej z nastepuja_cych sytuacji:
1) dochod osoby samotnie gospodarujacej lub dochod na osob? w rodzinie, 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, przekracza 300% kryterium
dochodowego, a osoby te placa^ alimenty na rzecz dziecka przebywaj^cego w pieczy zast?pczej, w wysokosci
wynikaja^cej zorzeczenia sa^du ustalaja,cego alimenty lub alimenty dobrowolne w wysokosci ustalonej przez
strony, ponosza, odplatnosc za pobyt innych czlonkow rodziny wjednostkach pomocy spolecznej, pieczy
zast?pczej oraz innych instytucjach zapewniaja,cych calodobowa. opiek?, leczenie, rehabilitacj? lub wystajDita
inna uzasadniona okolicznosc, ktora skutkowalaby zagrozeniem egzystencji osoby zobowiqzanej,
a w szczegolnosci:
a) dlugotrwala choroba,
b) bezdomnosc,
c) niepetnosprawnosc,
d) znaczne straty materialne powstale w wyniku kl?ski zywiolowej lub zdarzeri losowych,
e) wielodzietnosc;
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3) rodzice dziecka sa_ nieletni;
4) nieznane jest miejsce pobytu rodzica.
2. Odstajrienie od ustalenia opiaty za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej nast^puje na okres nie dtuzszy niz
12 miesi^cy.
§ 3. Umorzenie opiaty w catosci lub w cze_sci, ta^cznie z odsetkami, nast^puje w przypadku, gdy dochod osoby
samotnie gospodaruja^cej lub dochod na osobe^ w rodzinie zobowiazanej do uiszczenia opiaty za pobyt w pieczy
zast^pczej
nie przekracza
300%
kryterium
dochodowego
lub wystaj)ila,
co najmniej jedna
z okolicznosci zawartych w § 2 ust.l pkt 2 - 4 niniejszej uchwaly.
§ 4. Odroczenie terminu ptatnosci lub rozlozenie na raty naleznosci ztytulu opiaty za pobyt w pieczy
zast^pczej moze nastaj>ic w przypadku, gdy sytuacja osobista, rodzinna i majqtkowa osob obowi^zanych do
uiszczania opiaty pozwala na przyj^cie zalozenia, iz optata zostanie uiszczona \ catosci. Przy czym odroczenie
terminu platnosci moze nastaj)ic na okres nie krotszy niz 1 miesia^c i nie dhizszy niz ISmiesi^cy, a roztozenie
naleznosci na raty nie moze przekroczyc 12 rat platnych miesiecznie. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach
roztozenie naleznosci jest mozliwe na maksymalna^ ilosc 24 rat platnych miesie^cznie.
§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si^ Zarza^dowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 6. Traci moc Uchwata Nr XV1/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowych warunkow umorzenia w calosci lub w cz^sci, la^cznie z odsetkami, odroczenia terminu
platnosci, rozlozenia na raty lub odst^powania od ustalenia opiaty za pobyt dziecka w pieczy zast^pczej (Dziennik
Urz^dowy Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 11 czerwca 2012 r. poz.1821 ze zm.) oraz zmieniaja^ca jq Uchwata Nr
XXIII/181/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 grudnia 2012 r.
§ 7. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicza^cy Rady Ppwiatu
w Piotrkowie Tr/b»fialskim

Irenadsz Czerwinski
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