
Projekt

z dnia 06 grudnia 2021 roku zatwierdzony przez 
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR......................
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia....................  2021 r.

w sprawie 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, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1’), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.2>) oraz 
art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 202 Ir. poz. 1285 z późn. zm.3)) po konsultacjach 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z 
późn. zm.4))

Rada Powiatu 
uchwala:

§ 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, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, o której mowa w § 2 pkt 7 uchwały.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa o pieczy zastępczej - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej,

2) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3) piecza zastępcza — rodzinna lub instytucjonalna opieka w rozumieniu ustawy o pieczy zastępczej,

4) ZOL - zakład opiekuńczo-leczniczy, pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład rehabilitacji leczniczej, który 
udziela świadczeń całodobowych,

5) dziecko:

a) dziecko przebywające w pieczy zastępczej,

b) osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej na zasadach określonych 
w art. 37 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej,

c) dziecko przebywające w ZOL umieszczone przez Sąd,

d) osoba, która osiągnęła pełnoletność i kształci się dalej, do ukończenia 26. roku życia, przebywając 
w ZOL.

"Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. poz. 1834
21 Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2021 r. poz. 159. poz. 1006, poz. 1981
"Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2021 r. poz. 1292. poz. 1559; Dz. U. z 2017 r. poz. 2217;

Dz. U. z 2021 r. poz. 1773, poz. 1834
"Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020; Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, 

poz. 1535
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6) osoba zobowiązana - rodzic biologiczny dziecka,

7) oplata - miesięczna oplata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub ZOL w wysokości określonej 
odpowiednio na zasadach art. 193 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej lub art. 18 ust. 2 zdanie drugie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej,

8) należność z tytułu opłaty - wymagalna należność pieniężna.

9) dochód - kwota, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. Dochód ustalany jest na podstawie oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 11, za wyjątkiem 
sytuacji, o której mowa w § 9. Pod uwagę brane są dochody osoby samotnie gospodarującej lub wszystkich 
członków wspólnego gospodarstwa z miesiąca poprzedzającego pozyskanie informacji od osoby 
zobowiązanej. W przypadku dochodu stanowiącego walutę obcą przelicza się go na złoty wg tabeli kursów 
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień wydania decyzji administracyjnej,

10) kryterium dochodowe - kryterium dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie określone 
w sposób wskazany w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

11) oświadczenie - oświadczenie osoby zobowiązanej ojej sytuacji osobistej i dochodowej w związku 
z obowiązkiem ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub ZOL.

§ 3. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na 
raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej Starosty Tarnogórskiego. 
działającego na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy o pieczy zastępczej.

§ 4. Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty następuje z urzędu w sytuacji, 
gdy spełniona jest przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub postępowanie egzekucyjne zostało umorzone bądź 
organ egzekucyjny zawiadomił o nieprzystąpieniu do egzekucji,

2) w postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż nie uzyska się 
kwoty egzekwowanej należności wraz z kosztami dochodzenia i egzekucji tej należności,

3) w postępowaniu egzekucyjnym niemożna ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu osoby 
zobowiązanej.

4) łączna należność wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, nie przekracza 10 krotności kosztów 
upomnienia i nie była regulowana przez okres ostatnich 12 miesięcy.

5) osoba zobowiązana zmarła,

6) osoba jest całkowicie, lub częściowo ubezwłasnowolniona,

7) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, szpitalu psychiatrycznym lub hospicjum,

8) na podstawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego ustalono, że osoba zobowiązana do uiszczenia 
opłaty nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,

9) w postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że osoba przebywa poza granicą kraju.

§ 5. Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty następuje na wniosek osoby 
zobowiązanej w sytuacji, gdy dochód osoby zobowiązanej nie przekracza lub jest równy 200% kryterium 
dochodowego oraz spełniona jest przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) osoba zobowiązana legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności bądź równoznacznym,

2) osoba zobowiązana sprawuje opiekę nad dzieckiem, którego dotyczy należność z tytułu opłaty.

§6. 1. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty może nastąpić na wniosek 
osoby zobowiązanej w przypadku, gdy uiściła ona niemniej niż 30% należności z tytułu opłaty, a dochód 
osoby zobowiązanej nie przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu oraz spełniona jest przynajmniej 
jedna z poniższych przesłanek:

1) osoba zobowiązana legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności bądź równoznacznym,

2) osoba zobowiązana sprawuje opiekę nad dzieckiem, którego dotyczy należność z tytułu opłaty.
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2. Umorzenie w części może nastąpić tylko raz względem należności z tytułu opłaty za okres objęty' 
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.

§7.1. Dochód osoby zobowiązanej ma wpływ na wysokość umorzenia części opłaty. Wysokość 
częściowego umorzenia jest ustalana wg następującego wzoru:

WU = O-ZD

ZD = (D-KDR):LO gdzie: WU - wysokość umorzenia, O - opłata, ZD - zmienna dochodowa, D - 
dochód. KDR - 275% kryterium dochodowego, LO - liczba osób w rodzinie, (w składzie rodziny 

uwzględnia się wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz ZOL danego rodzica, w przypadku 
gdy osoba zobowiązana wchodzi w skład rodziny stanowiącej pieczę zastępczą, ustalając opłatę, dziecko 

uwzględnia się tylko raz).

2. Umorzenie (WU), o którym mowa w ust. 1 może jednorazowo nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata 
od miesiąca wydania decyzji.

3. Wysokość umorzenia (WU), o którym mowa w ust. 1 zaokrąglana jest do pełnych groszy.

4. W przypadku, gdy wysokość umorzenia (WU). o którym mowa w ust. 1 dotyczy opłaty (O) za niepełny 
miesiąc, zmienna dochodowa (ZD) przeliczana jest proporcjonalnie do ilości dni objętych opłatą (O).

5. Zmiany dochodu osoby zobowiązanej w okresie objętym umorzeniem (WU), o którym mowa 
w ust. 1 nie wpływają na wysokość tego umorzenia, jeżeli łącznie nie przekroczyły 10% dochodu 
uwzględnionego przy ustalaniu wysokości umorzenia (WU).

6. W przypadku wspólnego gospodarowania osób zobowiązanych (tj. oboje rodziców biologicznych danego 
dziecka) do ustalenia wysokości umorzenia wystarczy oświadczenie którejkolwiek z nich.

7. W przypadku wspólnego gospodarowania osób zobowiązanych (tj. oboje rodziców biologicznych danego 
dziecka) wysokość częściowego umorzenia ustalana jest jednorazowo dla obojga osób zobowiązanych.

§8. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w sytuacji, gdy spełniona jest przynajmniej jedna 
z poniższych przesłanek:

1) dochód osoby zobowiązanej nie przekracza lub jest równy 275% kryterium dochodowego,

2) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej na podstawie:

a) przebiegu zameldowania,

b) informacji z Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

c) informacji z właściwego ośrodka pomocy społecznej wskazującej, czy osoba zobowiązana przebywa pod 
adresem zgodnym z przebiegiem zameldowania,

d) informacji organizatora pieczy zastępczej,

e) informacji od drugiego rodzica biologicznego,

3) wysokość umorzenia określona zgodnie z § 7 ust. I niniejszej uchwały jest wyższa niż 99% ustalonej 
opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,

4) wysokość umorzenia określona zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej uchwały jest wyższa niż 99,8% ustalonej 
opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub ZOL,

5) osoba zobowiązana jest:

a) niepełnoletnia,

b) całkowicie, lub częściowo ubezwłasnowolniona,

c) bezdomna.

6) osoba zobowiązana przebywa:

a) w pieczy zastępczej po osiągnięciu pełnoletności.

b) w jednostce penitencjarnej,

c) w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, 
zakładzie rehabilitacji leczniczej, szpitalu psychiatrycznym lub hospicjum.
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7) osoba zobowiązana legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
bądź równoznacznym,

8) osoba zobowiązana legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
bądź równoznacznym i posiada status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy,

9) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia 
losowego,

10) całkowity pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub ZOL trwał krócej niż 30 dni.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może jednorazowo nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata od miesiąca 
wydania decyzji z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 3.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na czas trwania przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. 
a oraz w ust. 1 pkt 7 i 8.

4. W przypadku wspólnego gospodarowania osób zobowiązanych (tj. oboje rodziców biologicznych danego 
dziecka) odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na podstawie oświadczenia którejkolwiek z nich.

§ 9. W sytuacji, gdy znane jest miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, lecz z przyczyn niezależnych 
od organu, wydającego decyzję w sprawie ustalenia opłaty, niemożliwe jest pozyskanie oświadczenia osoby 
zobowiązanej przyjmuje się, że prowadzi ona samodzielne gospodarstwo domowe, ajej dochód to przeciętny 
miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wydania decyzji ustalającej opłatę, 
wykazany w zeznaniu podatkowym.

§ 10. 1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty może nastąpić 
na wniosek osoby zobowiązanej w sytuacji, gdy spełniona jest przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia 
losowego - na okres nie dłuższy niż rok,

2) osoba zobowiązana przebywa w jednostce penitencjarnej - na czas pobytu w jednostce.

3. Rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty następuje w ratach miesięcznych na okres nie dłuższy niż 
24 miesiące.

4. Nieuiszczenie należności z tytułu opłaty w odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 
2 rat należności z tytułu opłaty powoduje po stronie osoby zobowiązanej obowiązek zapłaty w całości opłaty 
wraz z odsetkami za zwłokę, począwszy od dnia wymagalności opłaty.

§ 11. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie 
mają postanowienia niniejszej uchwały.

§ 12. Traci moc Uchwała nr XVIII/180/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku 
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
ZAJADU POWlAtó

Krystyna Kosmala
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