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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 pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. Nr 149, poz. 887), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku 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), Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Starosta może odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, 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 w pieczy zastępczej 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 w pieczy zastępczej 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 może być spowodowane w szczegółności okolicznościami, 
o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 
z późn. zm.). 

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w uiszczeniu opłaty lub zaległości w opłatach powinien zawierać informacje 
dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 i § 3 uchwały, opis aktualnej sytuacji materialnej oraz 
wszelkie dane uzasadniające składany wniosek. 

2. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione. 

§ 5. 1. Rozkładając zaległość w opłatach na raty i odraczając termin płatności Starosta określa szczegółowo 
warunki spłaty i termin dokonywania wpłat. 
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2. W przypadku niedotrzymania terminu spłaty którejkolwiek z rat lub odroczonego terminu spłaty, cała 
należność staje się natychmiast wymagalna. 

§ 6. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty odstępuje się w przypadku, gdy nieznane jest miejsce 
pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat. 

§ 7. Tracą moc uchwały: nr V/30/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie 
określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie 
zastępczej (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 78, poz. 1169) oraz nr V/29/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 
2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich 
dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 78, poz. 1168). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 01 stycznia 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Zgodnie z art. 194 ust. 2 tejże ustawy, rada powiatu określa szczegółowe warunki umorzenia w całości 
lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 
rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka, zaś pieczy zastępczej instytucjonalnej – placówki opiekuńczo-
wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Przedmiot 
uchwały nie dotyczy dziedzin objętych statutowym działaniem organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), stąd nie ma tu zastosowania Uchwała Nr XLVI/268/10 Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. Dobra, których ochroną zajmują się organizacje pozarządowe, takie jak: 
dobro dziecka, zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, są przedmiotem innych 
odrębnych przepisów. Niniejsza Uchwała dotyczy obowiązku rodziców biologicznych niewydolnych 
wychowawczo i finansowo. 


