
Uchwała Nr XVII/90/04
Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 29 czerwca 2004r

w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z 
ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce 

opiekuńczo - wychowawczej

Na podstawie art, 81 ust. 6, art. 79 ust 6 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej / 
Dz.U. Nr 64 , poz. 593 z 2004r / uchwala się, co następuje:

§1-
/

1. Ustala się w załączniku Nr 1 szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego 
zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

2 Ustala się w załączniku Nr 2 szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego 
zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

§2.

Zasady ustalone w załączniku Nr 1 i Nr 2 mają zastosowanie do opłat od dnia 1 maja 2004r.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu i Kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

§4.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Siedlcach Nr XV/96/2000 z dnia 30 czerwca 2000r 
sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka 
placówce opiekuńczo - wychowawczej.

3 ź

§5

Uchwała wchodzi w życie 14 dnia od ogłoszenia



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/90/04

z dnia 29 czerwca 2004r

Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia odpłatności 
rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach rozpatruje możliwość zwolnienia 
z urzędu lub na pisemną prośbę rodziców biologicznych z ponoszenia odpłatności za 
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z uwagi na trudną sytuację rodzinną, zdrowotną, 
materialną rodziny lub osoby

2. Prośbę rozpatruje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego u 
rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności.

3. Podstawę do całkowitego zwolnienia stanowi dochód nie przekraczający 150% kwoty 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej lub wystąpienie 
jednego z poniższych elementów:

ubóstwo
bezdomność
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała choroba ( w tym psychiczna )
wielodzietność
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa 
pobyt w zakładzie karnym i brak możliwości zatrudnienia

4. Podstawę do zwolnienia częściowego stanowi trudna sytuacja rodzinna, zdrowotna, 
majątkowa rodziny lub osoby oraz trudna sytuacja dochodowa:

dochód w przedziale od 150% do 200% kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej - zwolnienie od 98% do 51% wysokości 
miesięcznej pomocy pieniężnej udzielanej rodzinie zastępczej
dochód w przedziale od 201% do 300% kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej - zwolnienie do 50% wysokości miesięcznej 
pomocy pieniężnej udzielanej rodzinie zastępczej

oraz szczególnie uzasadnione inne okoliczności rozpatrywane w indywidualnych sprawach

5 Częściowe zwolnienie może również polegać na rozłożeniu opłat na 
nieoprocentowane raty jak również odroczenie terminu płatności co następuje na 
pisemny wniosek rodziców po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie.



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/90/04

z dnia 29.06.2004r.

Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia odpłatności 
osoby pełnoletniej przebywającej w placówce, rodziców biologicznych, opiekunów 
prawnych dziecka lub kuratorów za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach rozpatruje możliwość zwolnienia 
z urzędu lub na pisemną prośbę:
rodziców biologicznych,
osoby pełnoletniej przebywającej w placówce do czasu ukończenia szkoły , w której 

osiągnęła pełnoletność lub jej rodziców,
opiekunów prawnych dziecka lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami 
dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej

z uwagi na trudną sytuację rodzinną, zdrowotną,materialną rodziny lub osoby.

2. Prośbę rozpatruje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego u 
w/w osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności.

3. Podstawę do całkowitego zwolnienia stanowi dochód nie przekraczający 150% kwoty 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej lub wystąpienie 
jednego z poniższych elementów:

- ubóstwo
- bezdomność
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba, w tym psychiczna
- wielodzietność
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
- pobyt w zakładzie karnym i brak możliwości zatrudnienia

4. Podstawę do zwolnienia częściowego to trudna sytuacja rodzinna, zdrowotna, 
majątkowa rodziny lub osoby oraz trudna sytuacja dochodowa :

dochód w przedziale od 150% do 200% kryterium dochodowego określonego w 
ustawie o pomocy społecznej -zwolnienie od 98% do 51 % średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

- dochód w przedziale od 201% do 300% kryterium dochodowego określonego w 
ustawie o pomocy społecznej - zwolnienie do 50% średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

oraz szczególnie uzasadnione inne okoliczności rozpatrywane w indywidualnych sprawach.



5. Odpłatność opiekunów prawnych lub kuratorów, którzy dysponują dochodami dziecka nie
może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

6. Częściowe zwolnienie może również polegać na rozłożeniu opłat na nie oprocentowane 
raty jak również odroczenie terminu płatności co następuje na pisemny wniosek rodziców 
lub opiekunów po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie.

PRZEWO


