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z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Rada Powiatu
Gorzowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej.
§ 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały jest mowa o:
1) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.);
2) ustawie o pomocy społecznej – oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
3) dochodzie rodziny – oznacza to sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
4) dochodzie na osobę w rodzinie – oznacza to dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
5) osobie samotnie gospodarującej – oznacza to osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;
6) dziecku – oznacza to osobę niepełnoletnią przebywającą w pieczy zastępczej;
7) osobie pełnoletniej – oznacza to osobę, która osiągnęła pełnoletniość w pieczy zastępczej i przebywa
w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo
– wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo
dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli
uczy się;
8) rodzinie – oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
9) kryterium dochodowym – oznacza to dochód ustalony w oparciu o przepis art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy
o pomocy społecznej;
10) należności – oznacza to należność powstałą w wyniku ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej, łącznie z odsetkami;
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11) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego
wynika, że dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza
300% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Przepisy uchwały stosuje się do:
1) rodziców dzieci i rodziców osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej do czasu ukończenia
szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczą się;
2) osób dysponujących dochodem dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
3) osób pełnoletnich, za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości.
§ 4. 1. Odstępuje się od ustalenia odpłatności na wniosek zobowiązanego lub z urzędu w przypadku, gdy
dochód na osobę w rodzinie zobowiązanego nie przekracza lub jest równy 300% kryterium dochodowego
rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.
2. Poza sytuacją, o której mowa w ust. 1 można odstąpić od ustalenia odpłatności, na wniosek
zobowiązanego, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
1) odpłatność niweczyłaby skutki udzielonej pomocy społecznej;
2) orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany zobowiązanego;
3) nie jest znane miejsce pobytu osoby zobowiązanej;
4) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówce opiekuńczo
– wychowawczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej, placówce leczniczo
– rehabilitacyjnej lub innej placówce pomocy społecznej;
5) bezdomność zobowiązanego;
6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach ze względu na inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie
od ustalenia odpłatności.
3. We wniosku o odstąpienie ustalenia opłaty, należy podać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi
wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.
4. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, następuje na okres nie dłuższy niż
na jeden rok.
5. Kwota dochodu rodziców, osób dysponujących dochodem dziecka oraz osób pełnoletnich, którzy
ponoszą opłatę, po wniesieniu tej opłaty nie może być niższa niż 300% kwoty kryterium dochodowego
ustalonego w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli ustalone w toku postępowania
wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes społeczny,
w szczególności gdy:
1) dłużnik zmarł;
2) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
3) ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny;
4) w postępowaniu egzekucyjnym tej należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zostało umorzone;
5) nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika;
6) dłużnik jest osobą niepełnosprawną w znacznym lub umiarkowanym stopniu;
7) dłużnik ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówce opiekuńczo – wychowawczej, domu
pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej, placówce leczniczo – rehabilitacyjnej lub innej
placówce pomocy społecznej;
8) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości
zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej
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utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownym umieszczeniem dziecka w pieczy
zastępczej;
9) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, zdarzenia
losowe;
10) wyegzekwowanie należności jest bezskuteczne.
2. Należność może być umorzona na uzasadniony pisemny wniosek dłużnika. Dopuszcza się umorzenie
z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się
w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności lub rozłożenie należności na raty, wyznacza się termin
zapłaty pozostałej do uregulowania części należności lub rat. W takim przypadku dłużnik powinien być
pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności lub rat może skutkować
odstąpieniem od umorzenia.
§ 6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dłużnika, można odroczyć termin płatności
należności w całości lub w części lub rozłożyć na raty należność w całości lub w części, jeżeli przemawiają za
tym udokumentowane trudności płatnicze, zdrowotne, rodzinne, majątkowe dłużnika, a zastosowanie ulgi
rokuje zapłatę należności w całości lub w części.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 161/XXV/2005 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 31 marca 2005r. w sprawie
określenia warunków częściowego zwalniania rodziców dzieci, osób pełnoletnich lub ich rodziców a także
opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka
lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz uchwała Nr 102/XVII/2004 Rady Powiatu
Gorzowskiego z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Iliaszewicz

