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Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat
za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie
zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem
pełnoletności.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055) Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Określa się warunki CzęsclOwego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu
ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.

Traci moc Uchwała nr V/22/2007 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 1 marca
2007 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed
osiągnięciem pełnoletności.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia
szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

1) dziecku należy przez to rozumieć dziecko przebywające w rodzinie zastępczej,
2) wychowanku należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią przebywającą w rodzinie zastępczej

do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności,
3) rodzicu należy przez to rozumieć rodzica dziecka lub wychowanka,
4) opłacie należy przez to rozumieć opłatę za pobyt dziecka lub wychowanka do ponoszenia,

której zobowiązany jest rodzic,
5) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfIkowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055),

6) kryterium dochodowym należy przez to rozumieć dochód określony w § 1 pkt 1
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5.

Wysokość zwolnienia uzależniona jest od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej
rodzica, którą ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego.

1. Zwolnienie z opłat może nastąpić na wniosek lub z urzędu na czas pobytu dziecka lub
wychowanka w rodzinie zastępczej.

2. Sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa stanowiąca podstawę zwolnienia
będzie weryfIkowana co najmniej raz w roku, poprzez aktualizację wywiadu środowiskowego.

1. Zwalnia się całkowicie z obowiązku ponoszenia opłat, rodzica będącego osobą:
1) samotnie gospodarującą, jeżeli osiągany przez nią dochód nie przekracza 150 % kwoty

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2) w rodzinie, jeżeli osiągany przez rodzinę dochód nie przekracza 150 % kwoty kryterium

dochodowego na osobę w rodzinie.
2. Rodzica zwalnia się całkowicie z opłat również w przypadku niemożności ustalenia miejsca

jego pobytu.



RADA POWIATU
'l NOWYrTi ']WOr 'I,' ~.~azowieckir:n

LI: i'.1azowiecka 10
US-IOO Nowv Dwór Mazowiecki

Rodzica, który nie spełnia warunków do zwolnienia całkowitego zwalnia się częściowo z ponoszenia
opłat według zasad określonych w niżej przedstawionej tabeli z zastrzeżeniem wynikającym z § 6:

lp. dochód rodzica w stosunku do kryterium % zwolnienia z opłaty osoby zobowiązanej w
dochodowego stosunku do wysokości pomocy pieniężnej

r znane· rodzinie zastę ze·
1. od 151% do 200% erium dochodowe o 90%
2. od 201% do 250% erium dochodowe o 80%
3. od 251% do 300% erium dochodowe o 60%
4. od 301% do 350% erium dochodowe o 40%
5. od 351% do 400% erium dochodowe o 10%

1. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach rodzic może zostać zwolniony całkowicie
z obowiązku ponoszenia opłat pomimo, iż przekracza kryteria dochodowe określone w
§ 4 ust. 1, gdy:
1) jest osobą dotkniętą zdarzeniem losowym, klęską żywiołową powodującymi znaczne

pogorszenie sytuacji finansowej,
2) jest osobą przewlekle lub długotrwale chorą, ponoszącą wydatki na leczenie znacząco

podnoszące koszty utrzymania,
3) ma orzeczony stopień niepełnosprawności lub posiada grupę inwalidzką i otrzymuje

świadczenie w postaci renty socjalnej, inwalidzkiej oraz zasiłek pielęgnacyjny,
4) jest osobą przebywającą w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się

kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji opłaty lub postępowanie egzekucyjne
stało się nieskuteczne,

6) żądanie ponoszenia opłat znacząco pogorszy sytuację materialną tej osoby lub jej rodziny,
7) podejmuje aktywne działania na rzecz reintegracji rodziny, w szczególności poprzez

podjęcie leczenia odwykowego, pod<hmie się oddziaływaniom terapeutycznym,
uczestniczenie w programach korekcyjno - edukacyjnych,

8) płaci alimenty na dziecko lub wychowanka przebywającą w rodzinie zastępczej.
2. Na rodzicu ciąży obowiązek udowodnienia istnienia i udokumeIltowania szczególnych

okoliczności, o których mowa W ust. 1.



Uchwała nr V/22/2007 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
1 marca 2007 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę
przed osiągnięciem pełnoletniości, określiła ogólne zasady zwalniania częściowego i całkowitego
zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt małoletnich i wychowanków w rodzinach
zastępczych. Uchwała ta zbyt ogólnie określa w/w warunki, nie pozwalając na indywidualną ocenę
pracownikowi socjalnemu możliwości konkretnych rodzin w konkretnych sytuacjach. Nie uwzględnia
m.in. sytuacji w których PCPR proponowałby zwolnienie z opłaty rodzica za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej, widząc potencjał na reintegrację rodziny czy gdy rodzic płacił alimenty na dziecko.

W nowej uchwale doprecyzowuje się katalog warunków, na podstawie których zobowiązani
mogą być zwolnieni z odpłatności.

Uchwalenie prezentowanej tu uchwały usprawni, urealni i polepszy współpracę PCPR
z rodzinami.
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