
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/203/2017 

RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa 

w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
1
  

Na podstawie: art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.). 

§ 1. 1. Uchwała reguluje szczegółowo warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa 

w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to jest 

miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w: 

a) rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

b) placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – zwanej dalej „opłatą”. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

a) dziecko - dziecko lub osoba, o której mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, 

b) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, 

c) dochód – dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Starosta odstępuje od ustalenia opłaty, jeżeli: 

a) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 

                                                      
1
 Uchwała opublikowana ponownie na wniosek Powiatu Mikołowskiego W przekazanej przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu Mikołowskiego (wnioskiem Nr BR/127/2017 z dnia 26 października 2017 r.) Uchwale nr XXXVI/203/2017 Rady 

Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 

w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której 

mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej– opublikowanej 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 października 2017 r. pod poz. 5680 – nie włączono treści 

dotychczasowego załącznika nr 1 do treści uchwały w § 2 ust. 5, a załącznik nr 2 został opisany w  § 5 ust. 5. Niniejsza 

publikacja zawiera treść będącą przedmiotem obrad i przyjętą na sesji w dniu 26 października 2017 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2017 r.

Poz. 6963



b) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, 

c) rodzice przebywają poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub ich miejsce pobytu jest nieznane i przy 

dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie, 

d) jedynym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem w rodzinie jest renta socjalna, zasiłek 

stały, 

e) rodzice płacą regularnie alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej, 

f) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej w trybie tymczasowego zabezpieczenia lub interwencyjnie, 

jeżeli jednorazowy pobyt w pieczy zastępczej nie przekroczył 30 dni. 

2. Starosta może odstąpić od ustalenia opłaty w przypadku: 

a) ciąży lub samotnego wychowywania dziecka, 

b) bezrobocia, 

c) niepełnosprawności, 

d) długotrwałej choroby potwierdzonej stosownymi dokumentami, 

e) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 

f) ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w instytucjonalnej formie całodobowej opieki, 

g) rodzic nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje na utrzymaniu innych osób. 

3. Rodzicowi można udzielić ulgi w postaci częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty, jeżeli nie spełnia 

przesłanek określonych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały. 

4. Warunkiem częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty jest udowodnienie okoliczności stanowiących 

podstawę do zastosowania ulgi. 

5. Wysokość ulgi w postaci częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty uzależniona jest od wskazanej 

procentowo wysokości dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej 

w odniesieniu do wysokości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej, według tabeli: 

Określona procentowo wysokość dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej 

w odniesieniu do wysokości kryterium dochodowego określonego w st. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej 

Określona 

procentowo 

wysokość ulgi 
151 - 200% 75% 
201 - 250% 50% 
251 - 300% 25% 

6. Wysokość ustalonej częściowej opłaty nie może być wyższa niż różnica pomiędzy dochodem na osobę 

w rodzinie lub dochodem osoby samotnie gospodarującej, a kryterium dochodowym określonym 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatności na raty w przypadku wystąpienia 

zdarzenia losowego powodującego znaczące pogorszenie sytuacji finansowej rodziny. 

2. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2 rat opłaty rozłożonej na raty 

powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w całości opłaty wraz z odsetkami za zwłokę 

począwszy od dnia wymagalności opłaty. 

§ 4. 1. Starosta może umorzyć na wniosek w całości lub w części nieuiszczoną opłatę w przypadku: 

a) ciąży lub samotnego wychowywania dziecka, 

b) bezrobocia, 

c) niepełnosprawności, 

d) długotrwałej choroby potwierdzonej stosownymi dokumentami, 
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e) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 

f) ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w instytucjonalnej formie całodobowej opieki. 

2. Starosta może umorzyć z urzędu w całości lub w części nieuiszczoną opłatę w przypadku: 

a) śmierci osoby zobowiązanej do opłat, 

b) wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze trwałym lub długotrwałym powodującego znaczące 

pogorszenie sytuacji rodziny, 

c) w sytuacji powrotu dziecka z pieczy zastępczej do środowiska rodziny naturalnej, 

d) umorzenia przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego z powodu stwierdzenia, że z egzekucji 

nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych (wydatków egzekucyjnych), 

e) gdy zachodzi interes publiczny. 

3. Umarzając w całości lub w części opłatę, Starosta może również umorzyć w całości lub w części odsetki 

za zwłokę. 

§ 5. 1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na 

raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty następuje w drodze decyzji z urzędu lub na umotywowany wniosek 

osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty. 

2. Osoby zobowiązane do odpłatności zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o zmianie sytuacji 

życiowej i materialnej mające wpływ na ustalenie opłaty. 

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty lub udzielenia ulgi w postaci częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty 

następuje na okres jednego roku począwszy od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym 

została wydana decyzja. 

4. Przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub 

placówce opiekuńczo-wychowawczej do składu rodziny wlicza się to dziecko, a także dzieci przebywające 

w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-

wychowawczej, jeżeli rodzic ponosi opłatę za ich pobyt. 

5. Do wniosku o umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty, odstąpienia od ustalenia opłaty lub udzielenia ulgi w postaci częściowego odstąpienia od 

ustalenia opłaty Wnioskodawca wypełnia oświadczenie o stanie majatkowym. 

6. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu Starosta ma prawo żądać złożenia oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 5. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XVI/108/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Adam Lewandowski 
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