
Uchwała Nr XVI/143/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 lutego 2012 roku  
  
  w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z 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.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala                          
co następuje: 

 

§ 1 
 

Od ponoszenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej moŜna 
odstąpić na ich wniosek lub z urzędu w przypadku: 
 

1) braku dochodu lub gdy dochód nie przekracza:  
a) 150% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                 
w przypadku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 

b) 100% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                 
w przypadku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

2) w sytuacji, gdy rodzice płacą alimenty na dziecko umieszczone w systemie pieczy 
zastępczej. 

  

§ 2 
  
Umorzenie w części łącznie z odsetkami z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychwawczej rodziców biologicznych dziecka moŜe nastąpić jeŜeli dochód 
rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),            
wg niŜej wymienionych zasad:  
 

1) dochód rodziny wynosi do 200% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie 
w części wynosi 95% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

2) dochód rodziny wynosi do 250% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie 
w części wynosi 90% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

3) dochód rodziny wynosi do 300% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 85% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

4) dochód rodziny wynosi do 350% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  



w części wynosi 80% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 
5) dochód rodziny wynosi do 400% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 75% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

6) dochód rodziny wynosi do 450% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 70% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

7) dochód rodziny wynosi do 500% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 65% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

8) dochód rodziny wynosi do 550% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 60% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

9) dochód rodziny wynosi do 600% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 55% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

10) dochód rodziny wynosi do 650% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 50% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

11) dochód rodziny wynosi do 700% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 45% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

12) dochód rodziny wynosi do 750% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 40% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

13) dochód rodziny wynosi do 800% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 35% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

14) dochód rodziny wynosi do 850% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 30% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

15) dochód rodziny wynosi do 900% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 25% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

16) dochód rodziny wynosi do 950% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 20% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

17) dochód rodziny wynosi do 1000% powyŜej kryterium dochodowego rodziny 
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, umorzenie w części wynosi 15% opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej; 

18) dochód rodziny wynosi do 1050% powyŜej kryterium dochodowego rodziny 
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, umorzenie w części wynosi 10% opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej; 

19) dochód rodziny wynosi do 1100% powyŜej kryterium dochodowego rodziny 
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, umorzenie w części wynosi 5% opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej; 

20) dochód rodziny wynosi powyŜej 1100% kryterium dochodowego rodziny ustalonego 



zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie 
w części nie przysługuje. 

 
§ 3 

  
Umorzenie w części łącznie z odsetkami z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie  
zastępczej rodziców biologicznych dziecka moŜe nastąpić jeŜeli dochód rodziny przekracza 
100% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.             
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), wg niŜej 
wymienionych zasad:  

1) dochód rodziny wynosi do 150% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 80% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

2) dochód rodziny wynosi do 200% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 70% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

3) dochód rodziny wynosi do 250% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 60% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

4) dochód rodziny wynosi do 300% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 50% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

5) dochód rodziny wynosi do 350% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 40% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

6) dochód rodziny wynosi do 400% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 30% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

7) dochód rodziny wynosi do 450% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 20% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

8) dochód rodziny wynosi do 500% powyŜej kryterium dochodowego rodziny ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie                  
w części wynosi 10% opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

9)  dochód rodziny wynosi powyŜej 500% kryterium dochodowego rodziny ustalonego   
     zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umorzenie    

     w części nie przysługuje.              
                                             

§ 4 
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach niezaleŜnie od posiadanego dochodu, równieŜ 
gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe moŜna dokonać 
umorzenia, w całości lub części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia 
na raty lub odstąpienia od opłaty rodziców biologicznych, w szczególności jeŜeli: 
 

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 Ŝywiołowej lub inne zdarzenia losowe w istotny sposób 
wpływające na sytuację materialną i Ŝyciową rodziny; 



3) małŜonkowie 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 obowiązana do ponoszenia opłaty przebywa w zakładzie penitencjarnym; 
5) osoba obowiązana do ponoszenia opłaty jest w ciąŜy lub samotnie wychowuje 

dziecko;  
6) miejsce pobytu rodziców jest nieznane i nie moŜna go ustalić; 
7) ponoszenie odpłatności naruszyłoby bezpieczeństwo socjalne rodziny lub teŜ 

niweczyłoby skutki udzielanej pomocy przez instytucje wspierające rodzinę. 
 

§ 5 
 

Decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, rozłoŜeniu na raty lub odstąpieniu od 
opłaty rodziców biologicznych wydaje się na okres jednego roku, nie dłuŜej jednak niŜ do   
czasu zakończenia pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 
§ 6 

 
Przy ustalaniu opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej w składzie rodziny uwzględnia się to dziecko, a takŜe dzieci przebywające w domu 
pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeŜeli rodzice 
ponoszą odpłatność za ich pobyt.      
 

§ 7 
 

Tracą moc: 
 

1) Uchwała Nr XVIII/162/2004 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 czerwca 2004 r. 
w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców             
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która do czasu 
ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności 
przebywa w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej; 

2) Uchwała Nr XVIII/163/2004 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 czerwca 2004 r. 
w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców 
dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a takŜe opiekunów prawnych lub 
kuratorów, z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej; 

3) Uchwała Nr XXVI/247/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/2004 Rady Powiatu Namysłowskiego                
z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a takŜe opiekunów 
prawnych lub kuratorów, z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej; 

4)  Uchwała Nr XXIX/286/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 czerwca            
     2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/162/2004 Rady Powiatu      
     Namysłowskiego z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego   
    lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej   



    oraz osoby pełnoletniej, która do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę   
    przed osiągnięciem pełnoletności przebywa w rodzinie, która sprawowała funkcję   
    rodziny zastępczej.         
 

§ 8 
 

 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
  

§ 9 
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
 

    Przewodniczący Rady  
        Powiatu Namysłowskiego 
 
                      Roman Półrolniczak 


