
UCHWAŁA Nr 275.XLVIII.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 26 maja 2022 r.

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 oraz zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat 
Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego 
w zakładzie opiekuńczo -  leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno -  
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) oraz art. 18 
ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki 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 oraz 
zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za 
wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo 
-  leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno -  opiekuńczym lub w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 325.LIV.2014 Rady Powiatu Sierpeckiego 
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
umorzenia w na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1470).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik
do Uchwały Nr 275.XLVIII.2022 
Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 26 maja 2022 r.

Szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
oraz zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie 
i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) dochodzie - oznacza to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);
2) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe określone zgodnie

z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);

3) opłacie - należy przez to rozumieć opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa
w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) oraz zobowiązanie z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat 
Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie 
opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej, o któiym mowa w art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285,
z późn. zm.);

4) osobie zobowiązanej -  oznacza rodzica dziecka zobowiązanego do ponoszenia opłaty na 
podstawie przepisów ustaw, o których mowa w punkcie 3).

§ 2 . Umorzenie opłaty w całości łącznie z odsetkami może nastąpić w przypadku, gdy 
zachodzi co najmniej jedna z wymienionych przesłanek:
1) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane 

możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a egzekwowanie należności mogłoby 
prowadzić do trudnej sytuacji materialnej, zagrażającej koniecznością ponownego umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej,

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne zostało 
umorzone wobec bezskuteczności egzekucji;

3) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub dochód osoby zobowiązanej, która jest osobą 
samotnie gospodarującą, nie przekracza lub jest równy 200 % kryterium dochodowego,

4) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub dochód osoby zobowiązanej, która jest osobą 
samotnie gospodarującą, nie przekracza lub jest równy 350 % kryterium dochodowego i w sytuacji 
osoby zobowiązanej lub jej rodziny zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:
a) długotrwała lub ciężka choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,
b) orzeczona niepełnosprawność osoby zobowiązanej w stopniu znacznym lub równoważnym,
c) osoba zobowiązana systematycznie płaci dobrowolnie lub zasądzone orzeczeniem sądowym 

alimenty na rzecz dziecka,
d) osoba zobowiązana ma ustaloną opłatę za pobyt innego dziecka w pieczy zastępczej, 

w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej albo za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 
ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej,

e) osoba zobowiązana nie osiąga żadnego dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym z osobą niezobowiązaną do ponoszenia opłaty,



) ponoszona odpłatność skutkowałaby zmniejszeniem dochodu osoby zobowiązanej do kwoty 
niższej lub równej kryterium dochodowego.

.) osoba zobowiązana stale lub długotrwale korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy 
społecznej, co stanowi jej podstawow e źródło utrzymania,

i) osoba zobowiązana samotnie wychowuje inne małoletnie dziecko,
) wielodzietność (wychowywanie co najmniej 3 dzieci),
) osoba zobowiązana jest osobą bezdomną,
:) wystąpiły straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych, 

z powodu których osoba zobowiązana nie jest w stanie wywiązywać się z obowiązku 
ponoszenia opłaty.

) inna wyjątkowo trudna sytuacja życiowa, uzasadniająca umorzenie."

§ 3.1 Umorzenie w części opłaty łącznie z odsetkami może nastąpić w przypadku, gdy: 
łochód na osobę w rodzinie osoby zobow iązanej lub dochód osoby zobowiązanej, która jest osobą 
samotnie gospodarującą, przekracza 200 % ale nie przekracza 350% kryterium dochodowego, 
łochód na osobę w rodzinie osoby zobow iązanej lub dochód osoby zobowiązanej, która jest osobą 
samotnie gospodarującą, przekracza 350 % kryterium dochodowego i w sytuacji osoby 
zobowiązanej lub jej rodziny zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, wymienionych 
w § 2 pkt.4.
w przypadkach, o których mowa w ust. I umorzenie w części opłaty łącznie odsetkami uzależnione 
jest od proporcji posiadanego dochodu osoby zobowiązanej w stosunku do kryterium 
dochodowego, według zasad określonych zgodnie z poniższą tabelą:

% umorzenia opłaty za pobyt

posiadanego dochodu w 
unku do kryterium 
hodowego ustalonego 
dnie z przepisami ustawy 
Dmocy społecznej

w rodzinnej pieczy zastępczej, opłaty za 
wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 
umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -  
leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno -  
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej

w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej

/żej 200% do 350% do 90% do 96%

/żej 350% do 400% do 80% do 92%

/żej 400% do 500% do 70% do 89%
/żej 500% do 600% do 60% do 85%
/żej 600% do 700% do 50% do 82%
/żej 700% do 800% do 40% do 78%
/żej 800% do 900% do 30% do 75%
/żej 900% do 1000% do 20% do 71%
/żej 1000% nie podlega umorzeniu nie podlega umorzeniu

§ 4. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty może nastąpić po 
okumentowaniu bieżących, przejściowych trudności z terminowym wnoszeniem opłaty', 
nikających z aktualnej sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej lub zdrowotnej osoby 
bowiązanej.

§ 5. Rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty może nastąpić po udokumentowaniu 
iżnych przyczyn osoby zobowiązanej.

§ 6. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w przypadku, gdy:



1) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4 lit. a), b) oraz d) -1),
2) osoba zobowiązana jest małoletnia,
3) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona,
4) osoba zobowiązana systematycznie reguluje dobrowolnie lub zasądzone orzeczeniem sądowym 

alimenty na rzecz dziecka,
5) osoba zobowiązana przebywa w' domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, 

zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, szpitalu psychiatrycznym, 
hospicjum lub innej placówce świadczącej całodobowe utrzymanie,

6) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, nie wykonując w nim 
odpłatnej pracy i nie osiąga żadnych dochodów,

7) nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej.

WICEPRZ^A/ÓDNICZĄC^i RADY
li.

Małgorzaty KorpolimKa


