
UCHWAŁA NR LV/318/2023 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 31 stycznia 2023 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 rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447; zm.: Dz.U. z 2022 poz. 1700) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) Rada Powiatu Rawskiego 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 rodzinnej lub 
instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2) rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - oznacza to rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową, 
zawodową w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, zawodową specjalistyczną, rodzinny dom dziecka, 
placówkę opiekuńczo - wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną, interwencyjny 
ośrodek preadopcyjny; 

3) dochodzie osoby zobowiązanej - oznacza to dochód osób i dochód na osobę w rodzinie ustalony w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

4) opłacie - należy przez to rozumieć opłatę miesięczną ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy, 

5) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć aktualne kryterium dochodowe określone przepisami 
ustawy o pomocy społecznej, 

6) osobie zobowiązanej - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 193 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

§ 3. W postępowaniach o odstąpienie od płatności, umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu 
płatności, rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, stosuje się poniższe zasady ogólne: 

1) wspierania osób i rodzin w przezwyciężeniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka 
w pieczy zastępczej, 

2) uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności 
oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień, 

3) unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym, bądź częściowym 
utrzymaniu. 

§ 4. 1) W drodze decyzji administracyjnej ustala się: 

a) umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami; 

b) odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty; 

c) odstąpienie od ustalenia opłaty; 

2) Podstawą wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna 
osoby zobowiązanej oraz jej zasoby i możliwości. 

3) Organ może, celem wydania decyzji, żądać od osoby zobowiązanej dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów 
niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w tym również może wystąpić do właściwego ośrodka pomocy 
społecznej o ustalenie sytuacji dochodowej i bytowej osoby zobowiązanej. 

4) Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje się z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej. 
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§ 5. Przy ustalaniu dochodu określonego w § 2 pkt 3 uchwały bierze się pod uwagę dochód osób wspólnie 
zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe ustalony w oparciu o przepisy ustawy o pomocy 
społecznej. 

§ 6. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku 
wystąpienia jednej z poniższych przesłanek: 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 400% kwoty kryterium 
dochodowego; 

2) bezrobocie osoby zobowiązanej; 

3) długotrwała lub ciężka choroba osoby zobowiązanej bądź też osoby pozostającej z nią we wspólnym 
gospodarstwie domowym; 

4) niepełnosprawność osoby zobowiązanej bądź też osoby pozostającej z nią we wspólnym gospodarstwie 
domowym; 

5) śmierć członka rodziny osoby zobowiązanej; 

6) osoba zobowiązana płaci na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej dobrowolne lub zasądzone wyrokiem 
Sądu alimenty; 

7) osoba zobowiązana przebywa w zakładzie penitencjarnym; 

8) osoba zobowiązana korzysta ze świadczeń pomocy społecznej; 

9) osoba zobowiązana nie posiada stałego dochodu i utrzymuje się wyłącznie z wykonywanych prac dorywczych; 

10) osoba zobowiązana jest osobą ubezwłasnowolnioną; 

11) osoba zobowiązana poniosła straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 
losowych; 

12) osoba zobowiązana jest w ciąży; 

13) występuje bezdomność osoby zobowiązanej; 

14) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej 
placówce całodobowej; 

15) innej wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej uzasadniającej odstąpienie. 

§ 7. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty odstępuje się w przypadku, gdy: 

1) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zobowiązanej; 

2) osoba zobowiązana przebywa poza granicami kraju a jej adres pobytu nie jest znany; 

3) rodzic dziecka jest niepełnoletni - do czasu uzyskania przez niego pełnoletności; 

4) osoba zobowiązana zmarła. 

§ 8. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty 
należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub 
egzekucja została umorzona; 

2) 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; 

3) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy 
społecznej lub realizują ustalenia planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej; 

4) osoby zobowiązane współpracują z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do 
domu rodzinnego; 
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5) osoby zobowiązane regulują dobrowolne lub zasądzone postanowieniem sądowym alimenty na rzecz dziecka 
przebywającego w pieczy zastępczej potwierdzone przez osoby uprawnione do świadczenia lub stosownym 
dokumentem; 

6) osoby zobowiązane wychowują inne lub własne dzieci pozostające pod ich opieką; 

7) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej 
lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej; 

8) osoby zobowiązane ponoszą stałe koszty związane z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością; 

9) po ściągnięciu należności, osoby zobowiązane narażone zostałyby wraz z osobami pozostającymi na ich 
utrzymaniu, na znaczne pogorszenie sytuacji egzystencjalnej prowadzącej do braku możliwości zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życiowych; 

10) powstania niepełnosprawności u osoby zobowiązanej lub członka rodziny; 

11) długotrwałej choroby osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub członka rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym; 

12) osoba zobowiązana zmarła; 

13) nastąpiło zdarzenie losowe powodujące znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub 
innych zdarzeń losowych; 

14) innej wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej uzasadniającej umorzenie. 

§ 9. 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. 

§ 10. Przy ustaleniu wysokości należności podlegającej umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu 
płatności uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości 
i uprawnienia. 

§ 11. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 
12 miesięcy, a rozłożenie na raty nie może przekroczyć 12 rat płatnych miesięcznie. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach rozłożenie należności jest możliwe na maksymalną ilość 24 rat płatnych miesięcznie. 

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XVIII/101/2016 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku 
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 Rawskiego. 

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

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 zpóźn. zm.) 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. 

Obowiązująca dotychczas Uchwała Nr XVIII/101/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 23 czerwca 2016r. 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 zawierała regulacje, które po 7 latach doświadczeń w ich stosowaniu 
wymaga istotnych zmian mających na celu doprecyzowanie przesłanek, w szczególności zwiększenie 
adekwatności ustalanych opłat do faktycznych możliwości osoby zobowiązanej. 

W tej sytuacji należy na nowo uregulować 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, uwzględniając zamiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
wprowadzając m.in. rozszerzony katalog przesłanek umożliwiających odstąpienie od ustalenia opłaty. Uchwała 
uwzględnia sytuację dochodową i życiową osób zobowiązanych w myśl w/w ustawy i od tej sytuacji uzależnia 
zastosowanie ulg. 

Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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