
UCHWAŁA 416/69/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  projektu  uchwały
określającej  zasady  zwalniania  rodziców  z  opłat  za  pobyt  dzieci
w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 6 oraz art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) oraz § 55
ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.
Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  projekt  uchwały  określającej  zasady
zwalniania  rodziców  z  opłat  za  pobyt  dzieci  w rodzinach  zastępczych
i placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych,  stanowiącej  załącznik  do
niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Sierpeckiego.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd:

1. Paweł Kaźmierczak  - Przewodniczący                   ....................................

2. Andrzej Twardowski -członek               ....................................

3. Sławomir Fułek – członek         ....................................

4. Szczepan Jamiołkowski -  członek                      ....................................

5. Adam Pijankowski - członek                                       ....................................



UCHWAŁA NR ………/....…./ 08
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia ………………...……

w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 79 ust. 1 i 6
oraz art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1.
Określa się zasady zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w brzmieniu jak
załącznik nr 1.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§3.
Uchyla się Uchwałę NR 194/XXVII/2005R Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
29  czerwca  2005r.  określającej  zasady  częściowego  lub  całkowitego
zwolnienia  rodziców  z  opłat  za  pobyt  dziecka  oraz  osoby  pełnoletniej
w rodzinie  zastępczej  oraz  Uchwałę  NR 195/XXVII/2005R  Rady Powiatu
w Sierpcu  z  dnia  29  czerwca  2005r.  określającej  zasady  częściowego  lub
całkowitego  zwolnienia  rodziców  z  opłat  za  pobyt  dziecka  oraz  osoby
pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr ………….
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia ………

Zasady zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

§1.
Określa  się  warunki  odstępowania  od  ustalenia  opłaty,  częściowego  lub
całkowitego  zwalniania  rodziców  biologicznych  z  odpłatności  za  pobyt
dzieci  w  rodzinach  zastępczych  i  w  placówkach  opiekuńczo  –
wychowawczych.

§2.
W  celu  ustalenia  odpłatności  rodziców,  których  dzieci  przebywają
w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  prowadzi  wstępne
postępowanie wyjaśniające: czy rodzice żyją, czy rodzice płacą alimenty na
dziecko, co do adresu lub miejsca pobytu rodziców.

§3.
W sytuacji, gdy rodzina nie posiada żadnego dochodu lub gdy nieznane jest
miejsce  pobytu  rodzica  odstępuje  się  od  ustalenia  opłaty,  po  uzyskaniu
potwierdzenia ww. okoliczności. 

§4.
W  przypadku  trudnej  sytuacji  życiowej  rodziców  dziecka,  potwierdzonej
wywiadem  środowiskowym,  Starosta  Sierpecki  może  wydać  decyzję
o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty. 

§5.
Odstąpienie  od  ustalenia  odpłatności,  częściowe  lub  całkowite  zwolnienie
następuje na wniosek rodziców dziecka lub z urzędu.

§6.
Decyzję o  częściowym lub całkowitym zwolnieniu  z odpłatności  za pobyt
dziecka  wydaje  się  po  przeprowadzeniu  wywiadu  rodzinnego  ustalającego
sytuację socjalno – bytową, tj. rodzinną, zdrowotną, dochodową, majątkową;
na czas nieokreślony, chyba, że okoliczności sprawy wskazują na możliwość
zmiany  sytuacji  socjalno  –  bytowej  osoby  zobowiązanej  do  ponoszenia
odpłatności. 



§7.
Rodzice  biologiczni  dzieci  umieszczonych  w  rodzinach  zastępczych  lub
w placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych  zobowiązani  są  do
poinformowania  o każdej  zmianie  sytuacji  socjalno  – bytowej.  Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu co najmniej raz w roku przeprowadza
wywiad  rodzinny,  weryfikując  sytuację  socjalno  –  bytową  rodziców
biologicznych. 

§8.
Decyzję  o  odstąpieniu  od  ustalenia  opłaty,  o  zwolnieniu  z  odpłatności
częściowym  lub  całkowitym  zmienia  się  lub  uchyla  bez  zgody  strony
w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji  socjalno – bytowej
rodziny, a także w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art.
11, 12, 107 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 z późn.zm.).

§9.
Decyzję  o  zwolnieniu  podejmuje  się  biorąc  pod uwagę sytuację  rodzinną,
zdrowotną,  dochodową  i  majątkową  zobowiązanych  rodziców.  Wysokość
zwolnienia  uzależnia  się  od  dochodu,  jaki  uzyskują  rodzice  dziecka,
w rozumieniu  art.  8  ustawy z dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy społecznej
(Dz.U.  Nr  64,  poz.  593  z  późn.zm.)  i  ustala  według  zasad  określonych
w poniżej tabeli.



Miesięczny dochód w rodzinie

Wysokość odpłatności liczona w %

od średnich
miesięcznych

kosztów
utrzymania dziecka

w placówce
opiekuńczo -

wychowawczej

od wysokości
miesięcznej
pomocy na

utrzymanie dziecka
wypłacanej

rodzinie zastępczej

od średnich
kosztów

ponoszonych na
utrzymanie
drugiego

i kolejnych dzieci
w placówce op-

wych

od wysokości
miesięcznej

pomocy pieniężnej
na utrzymanie

drugiego
i kolejnych dzieci

wypłacanych
rodzinie zastępczej

Jeżeli dochód rodziny nie przekracza
lub jest równy150% kryterium* zwolnienie całkowite

Jeżeli dochód rodziny nie przekracza
lub jest równy 250% kryterium* 2% - 5% 5% - 10% 2% - 5% na drugie dziecko, zwolnienie

całkowite na kolejne dzieci
Jeżeli dochód rodziny nie przekracza
lub jest równy 300% kryterium* 5% - 10% 10% - 15% 2% - 5% na drugie i trzecie dziecko, na

kolejne dziecko zwolnienie z opłat
Jeżeli dochód rodziny nie przekracza
lub jest równy 350%  kryterium* 10% - 20% 15% - 20% 5% - 10% na drugie dziecko, 2% - 5%

na trzecie, na kolejne zwolnienie z opłat
Jeżeli dochód rodziny nie przekracza
lub jest równy 400% kryterium* 20% - 30% 20% - 30% 10% na drugie dziecko, 

na kolejne 2% - 5% 
Jeżeli dochód rodziny nie przekracza
lub jest równy 500% kryterium* 30% - 50% 30% - 50% 10% na drugie, kolejne 5%

Jeżeli dochód rodziny przekracza
500% kryterium* pełen koszt utrzymania 10% na drugie, kolejne 5%

* kryterium dochodowe ustalone na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,
poz. 593 z późn.zm.)



§10.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może zwolnić rodziców
dziecka z odpłatności,  mimo przekroczenia 150% kryterium dochodowego,
w sytuacji gdy:
a) przebywają w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy

społecznej,
b) przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
c) ponoszą odpłatność za pobyt innego członka rodziny w placówce pomocy

społecznej, 
d) w  rodzinie  występuje  długotrwała  choroba,  bezrobocie,

niepełnosprawność,
e) wystąpiły  straty  materialne  powstałe  w wyniku  klęsk  żywiołowych  lub

innych zdarzeń losowych,
f) ponoszona  odpłatność  naruszałaby  bezpieczeństwo  socjalne  rodziny

dziecka  lub  niweczyłaby  skutki  udzielonej  pomocy,  szczególnie  gdy
ustanowiona odpłatność powodowałaby obniżenie dochodów rodziny lub
osoby samotnie gospodarującej w taki sposób, że znalazłyby się poniżej
kryterium dochodowego, uprawniającym do całkowitego zwolnienia,

g) nie  osiągają  żadnego  własnego  dochodu  i  pozostają  we  wspólnym
gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu,

h) zaistniały inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie,
i) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym

nie  uzyska  się  kwoty  wyższej  od  kosztów dochodzenia  i  egzekucji  tej
wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne.

§11.
Pierwszą odpłatność rodzice biologiczni wnoszą w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji, a następne miesięczne wpłaty w terminie do dnia 30-go
każdego  miesiąca  za  dany  miesiąc,  na  rachunek  bankowy  Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.

§13.

W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie:
1. Ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593

z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).
3. Rozporządzenie  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  18  października

2004r.  w  sprawie  rodzin  zastępczych  (Dz.U.  Nr  233,  poz.  2344  z
późn.zm.).



Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR …../……/……..
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia …………………
w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Stosownie do art. 79 ust. 6 oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) Rada Powiatu określa
w drodze uchwały zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo -
wychowawczej.
Za pobyt dzieci  w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych opłaty powinni wnosić rodzice biologiczni. Decyzje w tych
sprawach  podejmuje  starosta  powiatu,  właściwy  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania  dziecka  przed  umieszczeniem  w  rodzinie  zastępczej  lub
w placówce.  Decyzje  są  podejmowane  po  przeanalizowaniu  sytuacji
rodzinnej,  zdrowotnej,  materialnej  rodziny  biologicznej.  Starosta  może
częściowo  lub  całkowicie  zwolnić  rodziców  z  ponoszenia  odpłatności  –
w przypadku,  gdy  np.  osiągany  przez  nich  dochód  jest  bardzo  niski,  lub
odstąpić od wydania decyzji, gdy nie mają żadnego dochodu lub nie znane
jest miejsce ich pobytu. 
Poprzednie  uchwały  regulujące  te  kwestie,  określały  poziom  dochodów
uprawniających  do  zwolnienia  na  100%  kryterium  dochodowego,
zdefiniowanego w art. 8 ww. ustawy – są to kwoty: 477zł dla osoby samotnie
gospodarującej  i  351zł.  na  osobę  w  przypadku  rodziny  wieloosobowej.
Uważając,  że  należy  dostosowywać  przepisy  prawne  do  rzeczywistych
warunków życia,  wnosimy o podwyższenie  tego progu  do poziomu 150%
z zastrzeżeniem,  że  naliczona  odpłatność  nie  może  znacznie  pogorszyć
warunków życia rodziny, czyli np. że po naliczeniu opłaty dochody rodziców
kształtowałyby się na poziomie kryterium dochodowego uprawniającego do
zwolnienia. 
W miejsce  dwóch  uchwał  regulujących  oddzielnie  kwestie  odpłatności  za
pobyt  w  rodzinie  zastępczej  i  w  placówce,  proponujemy  jedną  uchwałę,
z racji  stosowania  w  praktyce  jednakowych  dla  obydwu  form  opieki
zastępczej zasad.  Projekt uchwały różnicuje tylko wysokości  ewentualnych
zwolnień.  Wysokość  zwolnienia  ustala  się  jako  procent  liczony  od
faktycznego kosztu pobytu dziecka, co przy znacznych różnice w kosztach
utrzymywania  różnych  form  opieki  zastępczej,  wymagało  uwzględnienia
(przyjęty  w  pracach  nad  projektem  średni  koszt  pobytu  w placówce
opiekuńczo – wychowawczej to kwota 2.300zł, a najwyższy przewidywany
przepisami koszt pobytu dziecka w rodzinie to 1.317zł.).


