
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/238/2021 

RADY POWIATU W ŚREMIE 

z dnia 24 września 2021 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie 

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. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

2) dziecko – oznacza dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę pełnoletnią przebywającą w pieczy 

zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy; 

3) opłata – oznacza to opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust.1 ustawy; 

4) osoba zobowiązana – rozumie się przez to rodziców dziecka zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej; 

5) rodzina – oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

6) dochód rodziny – oznacza dochód ustalony na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie w składzie rodziny uwzględnia się dziecko 

umieszczone w pieczy zastępczej; 

7) kryterium dochodowe – oznacza to kryterium określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, waloryzowane zgodnie z zasadami ustalonymi w tej ustawie; 

8) osoba bezrobotna – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

9) piecza zastępcza – oznacza to opiekę nad dzieckiem w formie rodzinnej lub instytucjonalnej organizowaną 

przez powiat. 
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§ 3. W postępowaniu w sprawie 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 stosuje 

się następujące zasady ogólne: 

1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężeniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej; 

2) zasadę uwzględnienia sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia 

opłaty; 

3) zasadę unikania zagrożenia egzystencji zobowiązanych do odpłatności i osób będących na ich utrzymaniu. 

§ 4. 1. Ustalanie, umarzanie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczanie terminu płatności, 

rozkładanie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje 

w drodze decyzji administracyjnej Starosty Śremskiego, działającego na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy, na 

wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana składa do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie. 

3. Starosta wydając decyzję administracyjną bierze pod uwagę sytuację dochodową, zdrowotną, rodzinną 

i majątkową osoby zobowiązanej, ustaloną na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji, oświadczeń 

składanych przez osobę zobowiązaną lub dokumentów przedkładanych przez tę osobę. 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w związku z prowadzonym postępowaniem, może 

żądać od osoby zobowiązanej dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia 

sprawy, w tym również może wystąpić o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych z innych instytucji 

w celu ustalenia sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osoby zobowiązanej. 

5. W sytuacji, gdy znane jest miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej lecz z przyczyn niezależnych od 

organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie niemożliwe jest pozyskanie oświadczenia 

osoby zobowiązanej przyjmuje się, że prowadzi ona samodzielne gospodarstwo domowe, a jej dochód to 

przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wydania decyzji 

ustalającej opłatę, wykazany w zeznaniu podatkowym. 

6. W przypadku wspólnego gospodarowania osób zobowiązanych (tj. oboje rodziców danego dziecka) 

wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty, 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 może nastąpić na podstawie oświadczenia którejkolwiek z nich. 

§ 5. 1. Należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, mogą być 

umarzane w całości, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że: 

1) osoba zobowiązana osiąga dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 100% kryterium dochodowego; 

2) osoba zobowiązana spełnia co najmniej jedną z okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2; 

3) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną 

prawnej opieki nad dzieckiem, a utrzymanie zobowiązania prowadziłoby do pogorszenia sytuacji 

materialnej osoby zobowiązanej. 

2. Należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, mogą być umarzane 

w całości, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego 

stwierdzono, że: 

1) osoba zobowiązana zmarła; 

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 lub 

zostało umorzone. 
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§ 6. 1. Należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, wraz z odsetkami, mogą być 

umarzane w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wskazują, że osoba 

zobowiązana osiąga dochód na osobę w rodzinie przekraczający 100% kryterium dochodowego, ale nie wyższy 

niż 300% kryterium dochodowego. 

2. Umorzenie w części następuje według zasad określonych w poniższej tabeli: 

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kwoty 

kryterium dochodowego w procentach 

Wysokość umorzenia w procentach ustalana od 

kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 

rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie 

zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 

niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka 

do 100 Odstąpienie od ustalenia opłaty 

101-120 95 

121-140 90 

141-160 80 

161-180 70 

181-200 60 

201-250 40 

251-300 20 

301 i więcej Umorzenie nie przysługuje 

§ 7. 1. Należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, wraz z odsetkami, mogą 

być umarzane w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wskazują, że osoba 

zobowiązana osiąga dochód na osobę w rodzinie przekraczający 100% kryterium dochodowego, ale nie wyższy 

niż 300% kryterium dochodowego. 

2. Umorzenie w części następuje według zasad określonych w poniższej tabeli: 

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kwoty 

kryterium dochodowego w procentach 

Wysokość umorzenia w procentach ustalana od 

kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

do 100 Odstąpienie od ustalenia opłaty 

101-120 95 

121-140 90 

141-160 80 

161-180 70 

181-200 60 

201-250 40 

251-300 20 

301 i więcej Umorzenie nie przysługuje 

§ 8. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłat za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku krótkotrwałego, znacznego obniżenia zdolności płatniczej 

osoby zobowiązanej, spowodowanego działaniem czynników od niego niezależnych albo, gdy spłata 

należności podważyłaby w istotny sposób warunki egzystencji osoby zobowiązanej i członków jego rodziny. 

2. Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłat za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej musi zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi, które potwierdzone zostaną 

stosownymi dokumentami. 

3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty udziela się na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnych uzasadnionych przypadkach okres ten 

może być dłuższy. 
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4. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu 

płatności lub umorzenia częściowego opłaty, nie nalicza się odsetek za opóźnienie za okres od daty złożenia 

wniosku o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie w części opłaty do upływu 

ustalonych terminów płatności w decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub 

umorzenia częściowego opłaty. 

5. W przypadku nieuiszczenia przez osobę zobowiązaną należności w określonym terminie pozostająca do 

spłaty należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należytymi odsetkami za opóźnienie, 

począwszy od dnia wymagalności opłaty. 

§ 9. 1. Można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jeżeli dochód na osobę 

w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza 100% kryterium dochodowego. 

2. Można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, również w przypadku 

przekroczenia 100% kryterium dochodowego, przy wystąpieniu co najmniej jednej z następujących 

okoliczności: 

1) brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania lub faktycznego miejsca pobytu osoby zobowiązanej, 

a ustalenie miejsca pobytu nastąpiło na podstawie m.in. przebiegu zameldowania, informacji z Centralnego 

Zarządu Służby Więziennej, informacji z Policji, informacji z właściwego ośrodka pomocy społecznej, 

informacji organizatora pieczy zastępczej, informacji od drugiego rodzica biologicznego; 

2) osoba zobowiązana zamieszkuje lub przebywa poza granicami kraju i nie ma możliwości ustalenia jej 

sytuacji dochodowej, zdrowotnej, rodzinnej i majątkowej; 

3) pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym osoby zobowiązanej i nieuzyskiwanie w tych instytucjach 

dochodu z tytułu pracy zarobkowej; 

4) pobyt osoby zobowiązanej w szpitalu psychiatrycznym; 

5) pobyt osoby zobowiązanej w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innych 

placówkach pomocy społecznej; 

6) bezdomność osoby zobowiązanej; 

7) bezrobocie osoby zobowiązanej; 

8) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej; 

9) osoba zobowiązana jest niezdolna do samodzielnej egzystencji; 

10) długotrwała lub ciężka choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim; 

11) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego; 

12) systematyczne opłacanie na rzecz dziecka alimentów, co zostanie potwierdzone przez opiekuna 

faktycznego dziecka; 

13) ponoszenie opłaty za pobyt innego dziecka w pieczy zastępczej; 

14) osoba zobowiązana nie ukończyła 18 roku życia i pozostaje na utrzymaniu innych osób (odstąpienie od 

ustalenia opłaty następuje do czasu osiągnięcia przez osobę zobowiązaną pełnoletniości); 

15) osoba zobowiązana nie ukończyła 25 roku życia i uczy się w szkole, na uczelni wyższej lub w innych 

specjalistycznych formach kształcenia, pozostając na utrzymaniu innych (odstąpienie od ustalenia opłaty 

następuje do czasu ukończenia edukacji); 

16) osoba zobowiązana zrzekła się praw rodzicielskich do dziecka w celu oddania go do adopcji; 

17) pobyt dziecka w pieczy zastępczej trwał nie dłużej niż 14 dni; 

18) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, wpływające na 

sytuację dochodową rodziny; 

19) inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie. 

3. Decyzja o odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie może obejmować 

okresu dłuższego niż 12 miesięcy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 14 i 15. 
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4. W przypadku, gdy pomimo dołożenia należytej staranności, nie udało się ustalić miejsca zamieszkania 

lub faktycznego miejsca pobytu osoby zobowiązanej, nie wszczyna się postępowania administracyjnego 

w sprawie ustalenia opłaty przez 24 miesiące od dnia, w którym organ skompletował dokumenty związane 

z poszukiwaniem osoby zobowiązanej. Po upływie wskazanego okresu, organ zobowiązany jest ponownie 

podjąć czynności zmierzające do ustalenia miejsca zamieszkania lub faktycznego miejsca pobytu osoby 

zobowiązanej. 

§ 10. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały ostateczną decyzją, stosuje się przepisy niniejszej uchwały. 

§ 11. Do osób, wobec których ustalono opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej na podstawie 

ostatecznej decyzji, jeżeli spełniają warunki umorzenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości 

lub w części, bądź zachodzą przesłanki uzasadniające rozłożenie na raty lub odroczenia terminu płatności, 

należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej określone w niniejszej uchwale, stosuje się 

przepisy niniejszej uchwały. 

§ 12. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIX/136/12 Rady Powiatu 

w Śremie z dnia 28 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. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

(-) Marcin Szydłowski 
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