
UCHWAŁA NR XXXIX/269/2018 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO  

Z DNIA 26 kwietnia 2018r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie                    

z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej  w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie 

i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno – opiekuńczym lub    w zakładzie rehabilitacji leczniczej.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018r. poz. 130), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 

697, Dz. U. z 2017 r., poz. 60; Dz. U. z 2017 r., poz. 1292; Dz. U. z 2017 r., poz. 2217; Dz. U. 

z 2018 r., poz. 107) ) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1938, Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1138; Dz. U. z 2017 r., poz. 1321; Dz. U. z 2017 r., poz. 1428; Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2110; Dz. U. z 2017 r., poz. 2217; Dz. U. z 2017 r., poz. 2434; Dz. U. z 2018 r., poz. 107; 

Dz. U. z 2018 r., poz. 138) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje:  

 

§1. Określa się szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części  łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka lub osoby pełnoletniej  w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie 

i zakwaterowanie  dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§3. Traci moc uchwał nr XV/104/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. 

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 (Dz.U. Woj. Maz. z 2012r. poz. 2247) oraz (Dz.U. 

Woj. Maz. z 2015r. poz. 6083). 

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady  

/-/Zdzisław Szmytkowski  

 

 



Załącznik 

do uchwały nr  XXXIX/269/2018 

Rady Powiatu Nowodworskiego  

z dnia 26 kwietnia 2018r. 

 

 

Szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka lub osoby pełnoletniej  w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie                                         

i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w 

zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

 

§1. Użyte w niniejszych warunkach określenia oznaczają:  

 

1) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  - ustawa z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 697z 

późn. zm.) 

2) ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (tj. 

Dz.U. 2017r., poz. 1769, Dz.U. z 2017 r., poz. 38; Dz.U. z 2017 r., poz. 1292; Dz.U. z 

2017 r., poz. 1428; Dz.U. z 2017 r., poz. 1985)  

3) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.                               

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz.U. 

z 2017 poz. 1938 z późn. zm.) 

4) dziecko - dziecko umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,                      

w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub                     

w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

5) rodzina – wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne 

gospodarstwo domowe, 

6) kryterium dochodowe określone przepisami ustawy o pomocy społecznej – kryterium 

dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, podlegające waloryzacji 

zgodnie z przepisami tej ustawy, 

7) opłata – opłata za pobyt w pieczy  zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy                

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz opłata za zakwaterowanie                        

i wyżywienie w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – 

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, o której mowa w art. 18 ust. 7 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, 

8) osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty – rodzice dziecka przebywającego w pieczy 

zastępczej, w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – 

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej w tym rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub rodzice, którym władza rodzicielska została zawieszona albo 

ograniczona, z wyłączeniem rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po 

urodzeniu. 

§2.1 Niniejsze przepisy stosuje się do osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty. 

2. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.  



§3.1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż na okres 

24 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Odstąpienie od opłaty może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych do 

ponoszenia opłaty lub ich przedstawicieli ustawowych, gdy zachodzi co najmniej jedna z niżej 

wymienionych przesłanek: 

1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty nie 

przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w przepisach ustawy o pomocy 

społecznej, 

2) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie , osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty 

przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w przepisach ustawy o pomocy 

społecznej, ale:  

a) ponoszą oni odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy 

społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitacje lub 

w pieczy zastępczej, 

b) rodzice (rodzic) przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie świadczą pracy, 

c) rodzic (rodzice), płacą alimenty na rzecz dziecka lub dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

d) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, 

bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku 

klęski żywiołowej lub innych zdarzeń, 

e) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w celu 

powrotu dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w 

zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej do rodziny lub 

bierze udział w terapii lub leczeniu przywracającym prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie, 

f) osoba zobowiązana wychowuje małoletnie dzieci pozostające pod jej opieką, 

3)  nie można ustalić miejsca pobytu lub zamieszkania osoby zobowiązanej do ponoszenia 

opłat, 

 

4)  rodzic dziecka jest  niepełnoletni. 

 

 

     3. W przypadku, gdy rodzic dziecka jest niepełnoletni od ustalenia opłaty odstępuje się do 

czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletniości. 

 

     4. Wniosek o odstąpienie od opłaty musi zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie 

ulgi, które potwierdzone zostaną stosownymi dokumentami. 

 

     §4.1.Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami opłaty ustalonej uprzednio w decyzji 

administracyjnej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych lub ich 

przedstawicieli ustawowych, gdy zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek: 

 



1) istnieje 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, w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno 

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej  został zakończony powrotem dziecka 

do rodziców ( rodzica) i  jednocześnie dochód rodziców  (rodzica) nie przekracza 250% 

kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, 
 

3) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy 

społecznej, 

 

4) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty 

jest wyższy niż 150% kryterium dochodowego określonego przepisami umowy o pomocy 

społecznej i nie przekracza 200% powyższego kryterium oraz jednocześnie: 

 

    a) osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności ponoszą odpłatność za pobyt innych 

członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających 

całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w piczy zastępczej, 

    b) rodzice (rodzic) przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie świadczą 

pracy, 

    c) rodzice (rodzic) płacą alimenty na rzecz dziecka lub dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym 

lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

    d) współpracują z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym na rzecz powrotu dziecka 

do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone przez asystenta rodziny lub pracownika 

socjalnego , 

    e) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: długotrwała choroba osoby 

zobowiązanej udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, orzeczona niepełnosprawność 

osoby zobowiązanej, bezdomność , bezrobocie, znaczne straty materialne powstałe w wyniku 

klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

 

2. Wniosek o umorzenie opłaty w całości łącznie z odsetkami musi zawierać okoliczności 

uzasadniające zastosowanie ulgi, które potwierdzone zostaną stosownymi dokumentami. 

 

  §5.1. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami opłaty ustalonej uprzednio w decyzji 

administracyjnej, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych lub ich 

przedstawicieli ustawowych, gdy zachodzą co najmniej dwie z niżej wymienionych przesłanek: 

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty wychowują inne małoletnie dzieci pozostające pod 

ich opieką, 

 

2) osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty ponoszą opłatę  za pobyt innych członków rodziny 

w placówkach o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz ponoszą opłatę za pobyt 

innych członków rodziny w pieczy zastępczej, 

 

3) rodzice (rodzic) przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i świadczą pracę, 

 

 

4) osoby zobowiązane do ponoszenie opłaty zobowiązane są również do alimentacji zgodnie 



 z art. 103 ustawy o pomocy społecznej, 

 

5) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, 

bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku 

klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

 

 2. Wnioski o umorzenie opłaty w części  łącznie z odsetkami musi zawierać okoliczności 

uzasadniające zastosowanie ulgi, które potwierdzone zostaną stosownymi dokumentami. 

 

 3. Okoliczności  uzasadniające zastosowanie ulgi muszą być potwierdzone stosownymi 

dokumentami. 

 

4. Wysokość umorzenia jest udzielana w oparciu o poniższą tabelę częściowych opłat. 

 

     

                                                TABELA  CZĘŚCIOWYCH OPŁAT 

DOCHÓD OSOBY ZOBOWIĄZANEJ W 

STOSUNKU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO 

OKREŚLONEGO W PRZEPISACH USTAWY O 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

% CZĘŚCIOWEGO UMORZENIA OPŁATY 

                              201% - 250%                              90% 

                              251 -  300 %                              80% 

                              301 -  350%                              60% 

                              351 -  400%                              40% 

                          Powyżej  401%                              10% 

 

 

5. Kwota opłaty nie może spowodować, by dochód osoby zobowiązanej po jej uregulowaniu, 

był niższy niż 150% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy 

społecznej. 

 

  §6.1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty ustalonej uprzednio w 

decyzji administracyjnej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty 

w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności. 

 

2. Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności musi zawierać 

okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi, które potwierdzone zostaną stosownymi 

dokumentami. 

 

3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty udziela się na okres nie dłuższy 

niż 12 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach okres ten może być dłuższy. 

 

4. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgę, nie nalicza się odsetek za zwłokę za 

okres od daty złożenia wniosku do upływu  ustalonych terminów płatności, chyba że przy 

zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej. 

 



5. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty na warunkach ustalonych w trybie 

niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z 

należnymi odsetkami. 

 

§7. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, 

odroczenie terminy płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

 §8. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób 

zobowiązanych do ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej 

oddzielnie. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  

/-/Zdzisław Szmytkowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


