
UCHWAŁA NR 
RADY POWIATU DRAWSKIEGO 

 
z dnia 

                        Druk Nr 2469

 

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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  
z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) Rada Powiatu uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa 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 rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 
zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, o której 
mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, zwanej dalej „opłatą”. 

2. Przez użyte w uchwale określenia rozumie się: 

1) ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
zwanej dalej ,,ustawą”, 

2) dochód - dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, zwanej dalej ,,ustawą o pomocy społecznej’’, 

3) osoby zobowiązane – rodziców biologicznych dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,  
w tym pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona 
albo ograniczona, z wyłączeniem rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po 
urodzeniu, osoby dysponujące dochodem dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, osobę 
która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, 

4) osoba samotnie gospodarująca – osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, 

5) osoba wspólnie gospodarująca – osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą z innymi 
osobami.  

3. W postępowaniu o umorzenie 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 stosuje się poniższe zasady ogólne: 

1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały 
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, 

2) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia, osób zobowiązanych do odpłatności wraz  
z rodzicami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej a odpłatność 
dotyczy ich pobytu, 

3) zasadę uwzględniania sytuacji dochodowej, majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób 
zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości i zasobów. 

§ 2. 1. Odstąpienie w całości od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, może 
nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia lub z urzędu w przypadku, gdy dochód: 

1) osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego 
przepisami ustawy o pomocy społecznej, 

2) na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego 
przepisami ustawy o pomocy społecznej. 



 

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty w całości za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, może nastąpić  
w przypadku: 

1) niemożliwości ustalenia miejsca zamieszkania oraz pobytu osób zobowiązanych do ponoszenia 
tej opłaty, 

2) W przypadku interwencyjnego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, trwającego nie dłużej 
niż 7 dni umieszczonego na innej podstawie niż postanowienie sądu. 

3) W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy, 
trwającego nie dłużej niż 7 dni.  

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części może nastąpić  
z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, gdy dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego 
określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej  i gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych 
okoliczności: 

1) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy 
społecznej,  

2) osoba zobowiązana jest osobą ubezwłasnowolnioną,  

3) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia,   

4) w przypadku, gdy osoba zobowiązana nie posiada własnego dochodu i pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu, ale nie będącą osobą 
zobowiązaną do opłaty za dziecko przebywające w pieczy zastępczej,  

5) osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty ponoszą opłatę za pobyt innych członków 
rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych placówkach zapewniających całodobową 
opiekę, w pieczy zastępczej, leczenie, rehabilitację,  

6) u osoby zobowiązanej wystąpiła orzeczona niepełnosprawność lub udokumentowana 
zaświadczeniem lekarskim długotrwała choroba, 

7) osoba zobowiązana jest osobą bezdomną,  

8) u osoby zobowiązanej powstały straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub 
innych zdarzeń losowych,  

9) osoba zobowiązana jest w ciąży,  

10) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie podejmuje 
zatrudnienia,  

11) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko, 

12) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką. 

4. W przypadku wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 3 częściowe odstąpienie 
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, w zależności od 
osiąganego dochodu,   w poniższych granicach: 
 

 

 

% przekroczenia kryterium 
dochodowego określonego zgodnie z 
art. 8  ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej 

1 dziecko przebywające  
w pieczy zastępczej – 
kwota odpłatności 

2 i więcej dzieci 
przebywających  
w pieczy zastępczej – kwota 
odpłatności na każde dziecko 

Powyżej 300% do 350% 50 zł 25 zł 
Powyżej 350% do 400% 100 zł 50 zł 
Powyżej 400% do 450% 200 zł 100 zł 
Powyżej 450% do 500% 250 zł 125 zł 
Powyżej 500% do 550% 300 zł 150 zł 
Powyżej 550% do 600% 400 zł 200 zł 



 

5. W przypadku, gdy dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza 600 % 
kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, opłatę ustala 
się w pełnej wysokości na każde dziecko.  

6. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości lub w części 
następuje w drodze decyzji administracyjnej, na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy 
kalendarzowych. 

§ 3. 1. Umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości, łącznie z odsetkami, 
może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu, gdy dochód: 

1) osoby samotnie gospodarującej przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego 
przepisami ustawy o pomocy społecznej, 

2) na osobę w rodzinie przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego przepisami 
ustawy o pomocy społecznej, 

oraz jeżeli łącznie zachodzą przynajmniej dwie z poniższych okoliczności: 

a) 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 lub egzekucja została umorzona, 

b) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby 
zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a zaspokojenie 
zobowiązania z tytułu opłat za pobyt w pieczy zastępczej mogłoby prowadzić do ponownej 
utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka  
w pieczy zastępczej, 

c) w razie śmierci osoby zobowiązanej do opłaty,  

d) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba zobowiązana będzie spełniać warunki,  
o których mowa w § 2 ust. 3. 

2. Umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości, łącznie z odsetkami może 
nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu, gdy osoba zobowiązana do zapłaty należności 
jest osobą, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy 
pobytu dziecka i spełnia kryteria do otrzymania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy.  

3. Umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości, łącznie z odsetkami 
następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

4. Umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części może nastąpić z urzędu lub na 
wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, gdy dochód   osoby samotnie gospodarującej   
lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego przepisami 
ustawy o pomocy społecznej i po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać 
warunki, o których mowa w § 2 ust. 3. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 częściowe umorzenie opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, w zależności od osiągniętego dochodu,  
w poniższych granicach: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

% przekroczenia kryterium 
dochodowego określonego 
zgodnie z art. 8  ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej  

1 dziecko przebywające  
w pieczy zastępczej – kwota 
odpłatności 

2 i więcej dzieci 
przebywających  
w pieczy zastępczej – kwota 
odpłatności na każde dziecko  

Powyżej 300% do 350% 25 zł 15 zł 
Powyżej 350% do 400% 50 zł 25 zł 
Powyżej 400% do 450% 100 zł 50 zł 
Powyżej 450% do 500% 125 zł 65 zł 
Powyżej 500% do 550% 150 zł 75 zł 
Powyżej 550% do 600% 200 zł 100 zł 



 

§ 4. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w przypadku, gdy 
dochód osoby samotnie  gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300 % kryterium 
dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej i po ustaleniu osobie 
zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać warunki, o których mowa w § 2 ust. 3. 

2. Rozłożenie na raty opłaty następuje na podstawie decyzji administracyjnej i nie może 
przekraczać 12  miesięcznego terminu. 

3. Okres odroczenia terminu płatności opłaty następuje na podstawie decyzji administracyjnej  
i nie może  przekroczyć 6 miesięcy. 

4. W przypadku nieuregulowania w terminie którejkolwiek raty, cała niespłacona część opłaty 
staje się    natychmiast wymagalna. 

§ 5. W przypadku, gdy w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, 
rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym przebywa rodzeństwo, wydaje się jedną decyzję obejmującą wszystkie umieszczone 
w nich dzieci. 

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Drawskiemu. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/190/2012 Rady Powiatu w Drawsku Pomorskim z dnia 30 
marca 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. Nr 49, 
poz. 1038). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady



 

UZASADNIENIE 

 
 

Ustawodawca przewidział możliwość szczegółowego określenia trybu postępowania, w drodze 
uchwały, szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty. Zgodnie z art. 194 ust. 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 447) Rada Powiatu określa w drodze uchwały 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.  

Dotychczasowe zasady dotyczące odpłatności określała uchwała Nr XIX/190/2012 Rady 
Powiatu w Drawsku Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r. i w praktyce stosowania tej uchwały 
ujawniła się konieczność korekty zasad ponoszenia odpłatności. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne, ponieważ stanowi 
fundamentalną kwestię konkretyzacji warunków wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 
odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej stosownie do 
indywidualnych możliwości materialno-bytowych osób zobowiązanych. 



 


