UCHWAŁA NR XXXI/196/2022
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 kwietnia 2022 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. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 t.j.) w związku z art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 t.j.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co
następuje:
§ 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 pieczy zastępczej.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie- oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2022 r., poz. 447 t.j.);
2) dochodzie osoby zobowiązanej- oznacza to dochód osób lub dochód na osobę w gospodarstwie domowym,
ustalony w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
3) opłacie- oznacza to wysokość wydatków ponoszonych miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy;
4) kryterium dochodowym- oznacza to odpowiednie kryterium określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej;
5) osobie zobowiązanej- rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ustawy.
§ 3. 1. W postępowaniach, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o umorzenie w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej 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, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy
zastępczej, a opłata dotyczy ich pobytu;
3) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia
opłaty oraz ich możliwości, zasoby i uprawnienia;
4) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do opłaty i osób na ich całkowitym lub
częściowym utrzymaniu;
2. Powyższe zasady stosowane są wraz z oceną sytuacji, o których mowa w § 4, 5, 6, i 7 niniejszej uchwały.
3. W drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu ustalenie
sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty, ustala się:
1) wysokość opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej;
2) umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami;
3) odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty;
4) odstąpienie od ustalenia opłaty.
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§ 4. 1. Umorzenie 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 może nastąpić na wniosek
osoby zobowiązanej lub z urzędu.
2. Wniosek powinien być należycie umotywowany i zawierać:
1) dane osoby zobowiązanej, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji;
2) informacje dotyczące sytuacji rodzinnej osoby zobowiązanej;
3) informacje o sytuacji dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej;
4) informacje mogące mieć wpływ na:
a) umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozkładanie na raty,
d) odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
§ 5. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej łącznie z odsetkami
może nastąpić w następujących sytuacjach:
1) w przypadku spełniania przez osobę zobowiązaną warunków wymaganych do odstąpienia od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
2) kiedy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne a egzekucja została umorzona w całości;
3) 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
utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej.
4) nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej lub miejsca jej faktycznego pobytu.
2. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej łącznie z odsetkami może
nastąpić:
1) jeżeli występują przynajmniej dwie z poniższych przesłanek:
a) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty wynosi
nie więcej niż 300% kwoty kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy
społecznej;
b) występuje długotrwała choroba, niepełnosprawność osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub
innego członka rodziny;
c) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczoleczniczym;
d) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty poniosła straty materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej lub zdarzeń losowych;
e) osoba zobowiązana wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego dobrowolnie lub zgodnie z orzeczeniem
sądu;
2) gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę pozostałej należności, a występują przejściowe trudności
z uiszczeniem całości należności wynikające ze zdarzeń mających wpływ na aktualną sytuację rodzinną,
dochodową, majątkową lub zdrowotną osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.
3. Umorzenie należności w całości lub części może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy
zastępczej, jeżeli został zakończony, jak też wybranego okresu pobytu w pieczy zastępczej, w tym okresu
aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
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4. W przypadku umorzenia w części wraz z odsetkami opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
Starosta Powiatu Siedleckiego określa termin i sposób spłaty części nieumorzonej, z zastrzeżeniem, że w razie
niedotrzymania terminu spłaty wymagalna stanie się całość należności.
§ 6. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy
zastępczej może nastąpić, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części oraz zachodzi
co najmniej jedna z poniższych przesłanek:
1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny
na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego;
2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu
socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny zastępczej w jednostkach pomocy
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy
zastępczej.
2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w przypadku, gdy
zastosowanie ulgi rokuje zapłatę w całości, a występują przejściowe trudności z terminowym uiszczaniem
należności wynikające ze zdarzeń mających wpływ na aktualną sytuację rodzinną, dochodową, majątkową lub
zdrowotną osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.
3. Jeżeli osoba zobowiązana nie spłaci należności w określonym terminie należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.
§ 7. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić
na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku
zaistnienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających ustalenie opłaty, w szczególności, gdy:
1) dochód na osobę w gospodarstwie domowym osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty nie przekracza
300% kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej;
2) dochód osób samotnie gospodarujących nie przekracza 400% kryterium dochodowego, określonego
przepisami ustawy o pomocy społecznej
3) przy przekroczeniu wysokości dochodu określonego w ust. 2 pkt. 1 i pkt 2 można odstąpić od ustalenia
opłaty, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej:
a) długotrwała choroba, niepełnosprawność osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub innego członka
rodziny;
b) pobyt osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczoleczniczym;
c) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
d) straty materialne osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub
zdarzeń losowych;
e) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką;
f) osoba zobowiązana tworzy wspólne gospodarstwo domowe z osobami sprawującymi pieczę zastępczą;
g) osoba zobowiązana wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego dobrowolnie lub zgodnie z orzeczeniem
sądu;
h) osoba zobowiązana jest uzależniona od alkoholu lub środków odurzających;
i) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona;
j) osoba zobowiązana jest małoletnia i pozostaje na utrzymaniu innych osób.
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3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, kiedy
wysokość świadczeń i dodatków przyznanych rodzinie zastępczej lub średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej przekracza wysokość dochodu
osiąganego przez osobę zobowiązaną.
4. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, w przypadku, gdy
pomimo dołożenia należytej staranności, nie udało się ustalić miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej oraz
osobie nieznanej z miejsca zamieszkania został wyznaczony kurator.
§ 8. Przy ustaleniu wysokości należności podlegającej umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu
terminu płatności, oraz w przypadku odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych (dochód ustalony zgodnie
z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia.
§ 9. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych w dniu jej wejścia
w życie.
§ 10. Traci moc Uchwała nr XXX/188/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 marca 2022 roku
w sprawie określenia 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3573).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie, po upływie terminu
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

14 dni, od dnia opublikowania w Dzienniku

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Gorzała
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Uzasadnienie
Na podstawie 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 t. j.) 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.
Z uwagi na konieczność doprecyzowania przesłanek w zakresie 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, niezbędna jest zmiana Uchwały Nr XXX/188/2022
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 marca 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Gorzała
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