
UCHWAŁA NR XLIV/250/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łacznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym 

oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 
1027 z późn. zm.), a także w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada 
Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Starosta może odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-
leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej, jeżeli 
w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia takiej opłaty ustali, że: 

1) osoba zobowiązana znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, 

2) jest to uzasadnione ważnym interesem osoby zobowiązanej, w szczególności jeżeli obowiązek uiszczenia 
opłaty zagrażałby egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu, 

3) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona, 

4) osoba zobowiązana jest nieletnia, 

5) osoba zobowiązana wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, tj. płaci alimenty dobrowolnie lub zasądzone 
przez sąd, 

6) osoba zobowiązana samotnie wychowuje pozostałe dzieci, 

7) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej, 

8) inny członek rodziny przebywa w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-
wychowawczej lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę, a rodzina ponosi odpłatność za jego 
pobyt.

§ 2. Należność pieniężna za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej może zostać umorzona w całości 
z urzędu, jeżeli: 

1) osoba zobowiązana zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek niepodlegający 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, 

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 3. 1. Starosta może umorzyć w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na 
raty zaległość w opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej w przypadku, gdy: 

1) osoba zobowiązana znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, 

2) jest to uzasadnione ważnym interesem osoby zobowiązanej, w szczególności jeżeli obowiązek uiszczenia 
opłaty zagrażałby egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu.

2.  Zagrożenie egzystencji osoby zobowiązanej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może być spowodowane 
w szczególności okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).
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§ 4. Traci moc uchwała: Nr XVI/93/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w pieczy zastępczej 
dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 
22 lutego 2012 r., poz. 769). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 19 września 2014 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Jolanta Peciak
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Uzasadnienie
Z dniem 19 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1188). Ustawa ta w art. 193 uchyliła 
ust. 5 stanowiący, że osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpowiada solidarnie 
z rodzicami za ponoszenie miesięcznej opłaty za pobyt w tej pieczy. Równocześnie w art. 18 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzono 
ust. 3-7, zgodnie z którymi przepisy dotyczące ponoszenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
odnoszą się również do dziecka umieszczonego w zakładzie: opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym 
lub rehabilitacji leczniczej. Z uwagi więc na konieczność dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów 
prawnych zmiana uchwały Nr XVI/93/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie 
określenia szczególowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w pieczy zastępczej 
dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, jest uzasadniona. 
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