
UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia .................... 2020 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 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3a, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 194 ust. 2 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa 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. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

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

2) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko przebywające w pieczy zastępczej, w tym osobę pełnoletnią, 
o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy; 

3) pieczy zastępczej - należy przez to rozumieć rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki 
preadopcyjne; 

4) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; 

5) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie lub osoby 
samotnie gospodarującej określone w ustawie o pomocy społecznej, podlegające waloryzacji zgodnie 
z przepisami tej ustawy; 

6) osobie zobowiązanej - rozumie się przez to rodziców dziecka zobowiązanych do ponoszenia opłaty; 

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

§ 3. 1. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub 
odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest sytuacja rodzinna, dochodowa, 
majątkowa i zdrowotna rodziny osoby zobowiązanej. 

2. Ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej następuje w szczególności  na 
podstawie: 

1) zaświadczenia bądź oświadczenia o dochodach rodziny osoby zobowiązanej; 

2) oświadczenia dotyczącego aktualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osoby 
zobowiązanej (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały); 

§ 4. 1. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej 
ustalonej decyzją administracyjną może nastąpić, zgodnie z poniższą tabelą: 

% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie  
lub osoby samotnie gospodarującej % częściowego umorzenia 

powyżej 300 do 400 90 
powyżej 400 do 500 80 
powyżej 500 do 600 70 
powyżej 600 do 700 60 
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powyżej 700 do 800 50 
powyżej 800 do 900 40 
powyżej 900 do 1000 30 

powyżej 1000 0 

2. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
ustalonej decyzją administracyjną może nastąpić, zgodnie z poniższą tabelą: 

% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie lub osoby 
samotnie gospodarującej % częściowego umorzenia 

powyżej 300 do 400 93 
powyżej 400 do 500 91 
powyżej 500 do 600 85 
powyżej 600 do 700 75 
powyżej 700 do 800 65 
powyżej 800 do 900 55 
powyżej 900 do 1000 40 

powyżej 1000 0 

§ 5. Umorzenie w całości łącznie z odsetkami, opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić 
z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej w następujących sytuacjach: 

1) zaistnienia zdarzenia losowego, wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i finansowej lub długotrwałej choroby 
osoby zobowiązanej albo członka rodziny, jeżeli pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; 

2) uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

3) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku powrotu do osoby zobowiązanej do 
ponoszenia opłaty, a utrzymanie zobowiązania mogłoby mieć wpływ na ponowną utratę możliwości 
sprawowania opieki i wychowania dziecka oraz ponownego umieszczenia go w pieczy zastępczej; 

4) śmierci osoby zobowiązanej. 

§ 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, ustalonej decyzją administracyjną, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej, 
w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją życiową, w szczególności finansową. 

§ 7. Odroczenia terminu płatności opłaty lub rozłożenia opłaty na raty udziela się na okres nie dłuższy niż 
36 miesięcy. 

§ 8. W przypadku nieuiszczenia w terminie przez osobę zobowiązaną którejkolwiek z rat zobowiązania, 
pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami. 

§ 9. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej albo z urzędu - na okres 
nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku, gdy dochód osoby 
zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza lub 
jest równy 300 % kryterium dochodowego. 

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w szczególności 
z powodu: 

1) niepełnosprawności, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności 
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego; 

2) niemożności ustalenia miejsca pobytu lub zamieszkania osoby zobowiązanej (brak zameldowania na pobyt 
stały lub czasowy, nieprzebywanie w miejscu zameldowania); 

3) niepełnoletności osoby zobowiązanej- do czasu uzyskania przez nią pełnoletności; 

4) potrzeby ochrony macierzyństwa, ciąży osoby zobowiązanej; 
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5) pobytu osoby zobowiązanej w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodku wsparcia lub innej placówce 
pomocy społecznej; 

6) pobytu osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym; 

7) aktywnej współpracy osoby zobowiązanej w zakresie poprawy własnej sytuacji życiowej celem powrotu 
dziecka do domu rodzinnego; 

8) systematycznego regulowania zasądzonych lub dobrowolnych alimentów na dziecko, którego odpłatność 
dotyczy- co zostanie potwierdzone kopiami przelewów bankowych lub oświadczeniem opiekuna 
faktycznego dziecka; 

9) innych ważnych przyczyn w szczególności, gdy nałożenie obowiązku ponoszenia opłaty mogłoby 
spowodować znaczne pogorszenie sytuacji materialnej lub zagrożenie egzystencji osoby zobowiązanej lub 
osób będących na jej utrzymaniu; 

10) zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej. 

4. Odstąpienie od ustalenia opłaty może obejmować czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności osoby 
zobowiązanej. 

§ 10. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych w dniu jej wejścia 
w życie. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr LIV/371/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 października 2014 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 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Dariusz Pilak 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE AKTUALNEJ SYTUACJI RODZINNEJ, ZDROWOTNEJ, 

DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO PONOSZENIA OPŁATY 

ZA POBYT DZIECKA UMIESZCZONEGO W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

I. DANE OSOBOWE STRON ZOBOWIĄZANYCH DO PONOSZENIA OPŁATY 

 

MATKA  

dziecka umieszczonego w 

pieczy zastępczej 

OJCIEC 

dziecka umieszczonego w 

pieczy zastępczej 

1 IMIĘ   

2 NAZWISKO   

3 DATA I MIEJSCE URODZENIA   

4 PESEL   

5 ADRES ZAMIESZKANIA   

6 ADRES ZAMELDOWANIA   

7 NUMER TELEFONU   

8 
IMIONA RODZICÓW osoby 

zobowiązanej 
 

 

9 

IMIĘ I NAZWISKO 

DZIECKAPRZEBYWAJĄCEGO               

W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 

 

II. INFORMACJA O OSOBACH WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCYCH I DOCHODACH RODZINY 

IMIĘ I NAZWISKO 
STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

DATA 

URODZENIA 

RODZAJ I WYSOKOŚĆ 

DOCHODU 

 

 
WNIOSKODAWCA 

------------ 
  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia .................... 2020 r.
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III. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA STRON I CZŁONKÓW RODZINY                                     

(długotrwała choroba, niepełnosprawność, leczenie specjalistyczne) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. OPIS SYTUACJI ZAWODOWEJ I MIESZKANIOWEJ RODZINY                                                                            

(sytuacja na rynku pracy, zatrudnienie, bezrobocie, sytuacja mieszkaniowa i majątkowa) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V. STAŁE OPŁATY PONOSZONE PRZEZ RODZINĘ  

Zobowiązania alimentacyjne (na czyją rzecz, wysokość, potwierdzenie wpłat)   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Opłaty związane z utrzymaniem lokalu (prąd, woda, gaz, wynajem/podatek) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne znaczące zobowiązania finansowe (np. kredyt) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego zostałam/em poinformowana/y  

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w 

sprawie wydania decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

………………………………………                                                     ………………………………………… 

            (miejscowość i data)                                                                  ( czytelny podpis osoby zobowiązanej) 

Załączniki: 

(dokumenty zebrane w trakcie ustalania sytuacji rodziny) 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Id: 83C4839E-0200-44C3-A4AD-B4944F40D292. Projekt Strona 2



 

 
 

 

VI. OŚWIADCZENIE OSOBY ZOBOWIĄZANEJ 

..................................... 

(data) 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

(nazwisko, imię, adres) 

OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu Karnego– za zeznanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy, oświadczam co następuje: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………..                                     ……………………………………………… 

Podpis osoby przyjmującej oświadczenie       Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

………………………………… 

Data 

Art.233 

§1 Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym urzędzie prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§2 Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznania, działając w zakresie uprawnień uprzedził zeznającego       

o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
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UZASADNIENIE

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

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, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Dotychczasowe zasady dotyczące odpłatności określała uchwała nr LIV/371/2014 z dnia

23 października 2014 r. W praktyce stosowania tej uchwały ujawniła się konieczność korekty zasad

ponoszenia odpłatności.

Zmiana uchwały ma na celu dostosowanie uregulowań do zróżnicowanej sytuacji materialnej

i rodzinnej osób zobowiązanych.
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