
UCHWAŁA NR XII/88/2015
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez 

rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1445 t j.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala                        
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/69/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r.w sprawie 
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 
raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej, dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnie od posiadanego dochodu, również gdy 
dochód przekracza kryterium dochodowe określone w § 1 pkt.1 lit. „a” i „b” można dokonać umorzenia, 
w całości lub części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia 
od opłaty rodziców biologicznych, jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 
innej placówce;

2) występują uzasadnione i udokumentowane okoliczności, zwłaszcza: długotrwała choroba, 
bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski 
żywiołowej lub inne zdarzenia losowe w istotny sposób wpływające na sytuację materialną i życiową 
rodziny;

3) małżonkowie utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia a jedno z nich jest kierowane 
lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo- leczniczym, hospicjum;

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty przebywa w zakładzie penitencjarnym;

5) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;

6) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty jest niepełnoletnia;

7) nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, a sąd rodzinny 
wyznaczył kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu;

8) nie można ustalić sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej do ponoszenia 
opłaty, a fakt ten zostanie potwierdzony (udokumentowany) przez instytucję właściwą ze względu na 
miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby;

9) ponoszenie odpłatności naruszyłoby bezpieczeństwo socjalne rodziny lub też niweczyłoby skutki 
udzielanej pomocy przez instytucje wspierające rodzinę.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego

Sławomir Gradzik
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