
Projekt

UCHWAŁA Nr ....................

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków 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 

Na podstawie art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 228, poz.1690) w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 
113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1271, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) dochód - dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 

2) dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie, 

3) dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie, 

4) kryterium dochodowe – w rozumieniu art. 8 ust. 1- 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 175, poz.1362 ze zm.), 

5) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

§ 2. 

1. Umorzenie należności w całości lub części z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, odroczenie terminu 
płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie odsetek może nastąpić w przypadkach szczególnie uzasadnionych, 
w szczególności, jeżeli: 

1) osoba zobowiązana lub członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym jest osobą 
niepełnosprawną, co najmniej w stopniu umiarkowanym lub całkowicie niezdolną do pracy, jeżeli 
niepełnosprawność lub niezdolność do pracy uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, 

2) w rodzinie osoby zobowiązanej są osoby małoletnie zaliczone do osób niepełnosprawnych lub, co najmniej do 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i w związku z powyższym rodzina ponosi wydatki związane 
z leczeniem lub rehabilitacją tych osób, 

3) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania 
opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczonym znacznym 
stopniem niepełnosprawności, co uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, 

4) osoba zobowiązana lub pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym wnosi już opłaty za pobyt innych 
członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
młodzieżowym ośrodku, socjoterapii, pieczy zastępczej, zakładzie poprawczym. 

5) strat materialnych powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 
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2. Umorzenie całości lub części należności może dotyczyć całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, który nie 
został opłacony, jeżeli został zakończony lub wybranego okresu pobytu w pieczy zastępczej. 

3. Od należnych opłat, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za 
zwłokę za okres od dnia podjęcia decyzji do dnia, który został w decyzji ustalony jako termin płatności. 

4. Jeżeli w terminie ustalonym w decyzji osoba zobowiązana do dokonania zapłaty nie dokona zapłaty 
którejkolwiek raty bądź nie dokona zapłaty zgodnie z odroczonym terminem zapłaty, odsetki będą liczone zgodnie 
z wystawionymi decyzjami o ustaleniu odpłatności. 

§ 3. 

Odstępuje się od ustalenia opłat: 

1) w przypadku, gdy dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej nie przekracza 300% kryterium 
dochodowego z tym, że kwota dochodu pozostającego po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż kwota 300 
% kryterium dochodowego, 

2) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być 
niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

§ 4. 

Przy ustalaniu wysokości opłat w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci, za które ustalana jest odpłatność 
za pobyt w pieczy zastępczej. 

§ 5. 

Przepis § 3 nie  ma zastosowania w przypadku stwierdzonych w trakcie postępowania dysproporcji między 
udokumentowaną lub deklarowana przez osobę zobowiązaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub 
rodziny. 

§ 6. 

Odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego 
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