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UCHWAŁA NR XIII/90/2012

RADY POWIATU RAWSKIEGOW RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu

płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr

214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr

180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,Nr 40,

poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21 poz. 113.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dochodzie - rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

społecznej,

2) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - rozumie się przez to kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

3) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej - rozumie się przez to kryterium dochodowe osoby

samotnie gospodarującej w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

społecznej

4) osobie zobowiązanej - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust 1, ust 3 i ust 5 ustawy z dnia

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) pieczy zastępczej – rozumie się przez to rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej określone

przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. 1. 1 Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony

w decyzji, nie dłuŜej jednak niŜ na okres 12 miesięcy.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej moŜe nastąpić przy wystąpieniu jednej

z następujących sytuacji:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia

opłat nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium

dochodowego na osobę w rodzinie,

2) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia

opłat przekracza 200% i nie przekracza 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, a osoby te ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny

w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie,

rehabilitację, w pieczy zastępczej lub wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała

choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski Ŝywiołowej lub

innych zdarzeń losowych,

3) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej płaci alimenty zasądzone

na dziecko przebywające w pieczy zastępczej, w wysokości i terminach wynikających z orzeczenia sądu

ustalającego alimenty .

4) osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest niepełnoletni rodzic

lub są niepełnoletni rodzice dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

§ 3. Umorzenie w całości naleŜności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami,

moŜe nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych przy wystąpieniu jednej z następujących sytuacji:
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1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyŜszej od

kosztów dochodzenia i egzekucji tej naleŜności, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu

bezskuteczności egzekucji

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane moŜliwości

zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty

moŜliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) osobą zobowiązaną do zapłaty naleŜności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy

zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art.

142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba spełnia warunki, o których mowa w §2 ust 2.

§ 4. 1. Umorzenie w części naleŜności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej moŜe nastąpić z urzędu lub

na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia przynajmniej dwóch z poniŜszych przesłanek:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia

opłat przekracza 200% i nie przekracza 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

2) osoby zobowiązane realizują 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) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia

opłat przekracza 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie, a osoby te ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy

społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej

lub wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność,

niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski Ŝywiołowej lub innych zdarzeń

losowych

2. Umorzenie części naleŜności moŜe dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeŜeli

został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy

zastępczej.

3. Przy ustaleniu wysokości części naleŜności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej podlegającej umorzeniu

uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby moŜliwości i uprawnienia.

§ 5. 1. RozłoŜenie na raty lub odroczenie terminu płatności naleŜności z tytułu opłaty za pobyt dziecka

w pieczy zastępczej moŜe nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy

zastosowanie ulgi rokuje zapłatę naleŜności w całości, a występują przejściowe trudności z terminowym

uiszczeniem naleŜności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wynikające ze zdarzeń losowych

mających wpływ na aktualna sytuację rodzinną osób zobowiązanych do ponoszenia opłat.

2. Odroczenie terminu płatności moŜe nastąpić na okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy

§ 6. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, umorzenie jej w całości lub

w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłoŜenie na raty naleŜności następuje w drodze

decyzji administracyjnej.

2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających zastosowanie ulg określonych w niniejszej uchwale następuje na

podstawie wywiadu środowiskowego lub zaświadczeń potwierdzających sytuacje Ŝyciową, dochodową , rodzinna

osób zobowiązanych lub oświadczenia osób zobowiązanych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego .

§ 8. Tracą moc Uchwały:

1. Nr XXI/147/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 02 lipca 2004r. w sprawie ustalenia warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej

w rodzinie zastępczej.
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2. Nr XXII/153/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 17 września 2004r. w sprawie ustalenia warunków

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów

prawnych lub kuratorów z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-

wychowawczej.

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Rawskiego

Maria CharąŜka
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Uzasadnienie

PrzedłoŜony projekt uchwały stanowi wypełnienie treści dyspozycji art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepis ten nakłada na Radę Powiatu obowiązek określenia

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty

lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej. Projekt uchwały uwzględnia

sytuację dochodową i Ŝyciową rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej i od tej sytuacji uzaleŜnia się

zastosowanie ulg wobec osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej lub

rodzinnej pieczy zastępczej. Do 1 stycznia 2012 roku obowiązywały dwie uchwały:

1. Nr XXI/147/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 02 lipca 2004r. w sprawie ustalenia warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej

w rodzinie zastępczej.

2. Nr XXII/153/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 17 września 2004r. w sprawie ustalenia warunków

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów

prawnych lub kuratorów z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. Uchwały te zostały wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

społecznej , które częściowo utraciły moc z dniem 01.01.2012r. W związku z wejściem w Ŝycie ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w oparciu o nową

podstawę prawną wynikającą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



Id: CAD8311C-81C5-4C49-A9EC-2FC22D986541. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

PrzedłoŜony projekt uchwały stanowi wypełnienie treści dyspozycji art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepis ten nakłada na Radę Powiatu obowiązek

określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej. Projekt

uchwały uwzględnia sytuację dochodową i Ŝyciową rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej i od

tej sytuacji uzaleŜnia się zastosowanie ulg wobec osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt

dzieci w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej.

Do 1 stycznia 2012 roku obowiązywały dwie uchwały:

1. Nr XXI/147/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 02 lipca 2004r. w sprawie ustalenia warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej

w rodzinie zastępczej.

2. Nr XXII/153/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 17 września 2004r. w sprawie ustalenia warunków

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów

prawnych lub kuratorów z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-

wychowawczej.

Uchwały te zostały wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ,

które częściowo utraciły moc z dniem 01.01.2012r.

W związku z wejściem w Ŝycie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachodzi

konieczność podjęcia nowej uchwały w oparciu o nową podstawę prawną wynikającą z ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej.


