Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców
umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno –
opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w związku z 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) po
konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl.
Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd
w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie
rehabilitacji leczniczej.
§2
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.),
2) piecza zastępcza – rodzinna lub instytucjonalna piecza zastępcza w rozumieniu ustawy,
3) osoba zobowiązana – rodzice dziecka przebywającego w pieczy zastępczej lub dziecka
umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub
zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd,
4) osoba pełnoletnia – osoba, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w pieczy zastępczej na
zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy,
5) dziecko – dziecko przebywające w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo – leczniczym,
zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
6) opłata – opłata miesięczna za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa
w art. 193 ust. 1 ustawy i opłata miesięczna za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie
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opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji
leczniczej, o której mowa w art. 18 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.),
7) dochód, dochód na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe – dochód, dochód na osobę
w rodzinie, kryterium dochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
§3
1. Zastosowanie jednej z ulg określonych w § 1 niniejszej uchwały może nastąpić z urzędu lub na
wniosek osoby zobowiązanej. We wniosku o przyznanie ulgi należy wskazać okoliczności
uzasadniające przyznanie ulgi oraz załączyć dokumenty potwierdzające te okoliczności.
2. W prowadzonych postępowaniach o zastosowanie jednej z ulg określonych w § 1 uwzględnia się
sytuację rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby zobowiązanej. Ustala się ją na
podstawie:
1) protokołu,
2) zaświadczenia lub oświadczenia o osiąganych dochodach,
3) innych dowodów potwierdzających sytuację życiową osoby zobowiązanej.
3. W uzasadnionych sytuacjach, w celu zweryfikowania sytuacji życiowej osoby zobowiązanej, można
przeprowadzić wywiad środowiskowy.
4. Zastosowanie ulg, o których mowa w uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia
opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.
§4
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania ulgi, na podstawie niniejszej uchwały,
wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie lub jego zastępcy na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna.
§5
1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić w sytuacjach
gdy:
1) osoba zobowiązana zmarła,
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie zostało umorzone
z powodu bezskuteczności egzekucji,
3) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną
możliwości zapewnienia dziecku opieki, wychowania i powrotu do domu rodzinnego a utrzymanie
zobowiązania mogłoby przyczynić się do pogorszenia sytuacji socjalno – bytowej tej osoby oraz
ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
4) dochód osoby zobowiązanej lub dochód
nie przekracza kryterium dochodowego,

na

osobę

w rodzinie

osoby

zobowiązanej

5) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej
nie przekracza 250 % kryterium dochodowego oraz spełniona jest przynajmniej jedna z niżej
wymienionych przesłanek:
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a) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką,
b) osoba zobowiązana ponosi koszty pobytu innych członków rodziny w jednostkach pomocy
społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, rehabilitację, leczenie,
pieczę zastępczą,
c) osoba zobowiązana płaci alimenty (dobrowolne lub orzeczone przez sąd) na dziecko lub
osobę pełnoletnią,
d) osoba zobowiązana jest chora przewlekle, ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie,
bezdomna, niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym bądź znacznym,
e) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie leczniczym lub innej
placówce zdrowotnej,
f) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty spowodowane klęską żywiołową, zdarzeniem
losowym lub inną wyjątkowo trudną sytuacją życiową.
6) nie można, przy zachowaniu należytej staranności, ustalić miejsca zamieszkania bądź pobytu
osoby zobowiązanej.
2. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić, gdy dochód
osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza 250 % kryterium
dochodowego oraz spełniona jest przynajmniej jedna z przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 5 lit.
a – f.
3. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty udzielane jest zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik
do niniejszej uchwały.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części opłaty, w decyzji należy określić termin spłaty
nieumorzonej części opłaty wraz z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty, osoba
zobowiązana do opłaty może zostać zobowiązana do jej zapłaty w całości.
5. Umorzenie w części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej
albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie
rehabilitacji leczniczej, jeżeli został zakończony lub wybranego okresu pobytu.
6. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jedna osoba, nie zwalnia
z długu pozostałych osób.
§6
1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty całości lub części opłaty, wraz z odsetkami, za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno
– opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej,
biorąc pod uwagę jej możliwości płatnicze, w sytuacji gdy zastosowanie ulgi rokuje uiszczenie opłaty
oraz zachodzi co najmniej jedna z poniżej określonych przesłanek:
1) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym/asystentem rodziny na rzecz
reintegracji rodziny,
2) osoba zobowiązana przebywa w szpitalu lub innej całodobowej placówce leczniczej,
3) wystąpi zdarzenie losowe lub inne szczególnie uzasadnione okoliczności uniemożliwiające
uiszczenie opłaty z zachowaniem terminu płatności.
2. Od opłat, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty, określonego w decyzji
administracyjnej.
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3. Jeżeli osoba zobowiązana nie uiściła opłaty w odroczonym terminie, opłata staje się wymagalna
wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnych terminów płatności.
4. Jeżeli osoba zobowiązana nie dotrzymała terminu płatności którejkolwiek z rat albo dokonała wpłaty
w kwocie niższej niż określona w decyzji, raty wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów
płatności, stają się wymagalne.
5. Rozłożenie opłaty na raty lub odroczenie terminu jej płatności może nastąpić na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten
może być wydłużony do 24 miesięcy.
§7
1. Odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie
opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
może nastąpić w następujących sytuacjach:
1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód
nie przekracza kryterium dochodowego,

na

osobę

w rodzinie

osoby

zobowiązanej

2) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej
nie przekracza 250 % kryterium dochodowego oraz spełniona jest przynajmniej jedna z niżej
wymienionych przesłanek:
a) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką,
b) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia i pozostaje na utrzymaniu innych osób,
c) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym/asystentem rodziny w celu
reintegracji rodziny,
d) osoba zobowiązana ponosi koszty pobytu innych członków rodziny w jednostkach pomocy
społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, rehabilitację, leczenie,
pieczę zastępczą,
e) osoba zobowiązana płaci alimenty (dobrowolne lub orzeczone przez sąd) na dziecko lub
osobę pełnoletnią,
f) osoba zobowiązana jest chora przewlekle, ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie,
bezdomna, niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub niepełnosprawność
występuje w rodzinie tej osoby,
g) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie leczniczym lub innej
placówce zdrowotnej,
h) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty spowodowane klęską żywiołową, zdarzeniem
losowym lub inną wyjątkowo trudną sytuacją życiową,
i) występują inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej.
3) nie można, przy zachowaniu należytej staranności, ustalić miejsca zamieszkania bądź pobytu
osoby zobowiązanej,
4) osoba zobowiązana nie posiada żadnego własnego źródła dochodu i pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu z wyłączeniem małżonków
mających wspólność majątkową oraz sytuacji, gdy osobą posiadającą dochód jest rodzic dziecka
przebywającego w pieczy zastępczej lub w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie
pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
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2. Odstępowanie od ustalenia opłaty następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. W przypadku, gdy stosowana ulga obejmuje okres sprzed wydania decyzji administracyjnej, z uwagi
na przeszkody we wcześniejszym wydaniu decyzji, m.in. w związku z ustalaniem miejsca pobytu
osoby zobowiązanej, decyzja może obejmować okresy dłuższe niż rok.
4. Jeżeli sytuacja życiowa osoby zobowiązanej nie uzasadnia całkowitego odstąpienia od obowiązku
ponoszenia opłaty, stosuje się częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty zgodnie z tabelą
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
5. Opłata ustalana zgodnie z ust. 4 jest zaokrąglana w górę do pełnych złotych.
§8
Traci moc uchwała Nr XV/220/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub
zakładzie rehabilitacji leczniczej (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2015 r. poz. 7724).
§9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
Zastępca Prezydenta Miasta
Monika Bryl
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.

Procentowa wysokość opłaty oraz umorzenia należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie
opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej

Dochód w stosunku
do kryterium
dochodowego (%)

% umorzenia
należności z tytułu
opłaty za pobyt
dziecka

Wysokość opłaty
liczonej jako % z
ustalonych kosztów
za pobyt dziecka

Rodzina zastępcza spokrewniona
251 - 300 %

80 %

20 %

301 – 400 %

70 %

30 %

401 – 600%

60%

40 %

601 – 800 %

50 %

50%

801 – 950 %

40 %

60 %

powyżej 951 %

0%

pełna odpłatność

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa
251 - 300 %

90 %

10 %

301 – 400 %

80 %

20 %

401 – 600%

70 %

30 %

601 – 800 %

60 %

40 %

801 – 950 %

50 %

50 %

powyżej 951 %

0%

pełna odpłatność

Zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy,
zakład rehabilitacji leczniczej
251 - 300 %

95 %

5%

301 – 400 %

90 %

10 %

401 – 600%

75 %

25 %

601 – 800 %

60 %

40 %

801 – 950 %

40 %

60 %

powyżej 951 %

0%

pełna odpłatność

Piecza instytucjonalna
251 - 300 %

98 %

2%

301 – 350 %

95 %

5%

351 - 400 %

90 %

10 %

401 – 450 %

85 %

15 %
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451 – 500 %

80 %

20 %

501 – 550 %

75 %

25 %

551 – 600 %

70 %

30 %

601 – 650 %

65 %

35 %

651 – 700 %

60 %

40 %

701 – 750 %

55 %

45 %

751 – 800 %

50 %

50 %

801 – 850 %

45 %

55 %

851 – 950 %

40 %

60 %

powyżej 951 %

0%

pełna odpłatność
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Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rodzice dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz
umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno –
opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej zobowiązani są do ponoszenia opłat za ich pobyt.
Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa wyżej, określa 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 ze zm.) rada powiatu, w drodze uchwały.
Dotychczas obowiązująca w tym zakresie uchwała nie przewiduje możliwości ponoszenia opłaty
w części, a tylko w całości, co przekracza możliwości finansowe prawie wszystkich osób
zobowiązanych. Naliczane dotychczas opłaty co do zasady nie były opłacane, a prowadzone
postępowania egzekucyjne były umarzane z uwagi na ich bezskuteczność. Z analizy prowadzonych
postępowań administracyjnych wynika, że w związku ze zmieniającą się na korzyść sytuacją na rynku
pracy oraz wzrostem wynagrodzeń i różnych świadczeń społecznych, a także podejmowaniem pracy
przez rodziców poza granicami Polski, coraz częściej zdarzają się sytuacje, że rodzice dysponują
dochodem, który pozwoli na częściowe poniesienie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
oraz innych określonych uchwałą placówkach.
Mając na uwadze powyższe, zaszła konieczność znowelizowania obecnie obowiązującej uchwały
głównie w zakresie wprowadzenia częściowej opłaty, która będzie naliczana procentowo w stosunku
do dochodu osoby zobowiązanej. Przedmiotowa uchwała w sposób szczegółowy określa zasady
naliczania częściowych opłat jak również częściowego umorzenia wymagalnej opłaty, co wpłynie
również na zwiększenie ściągalności powstałych zobowiązań, ponieważ będą one adekwatne do
możliwości finansowych osób zobowiązanych, na których ponadto ciąży jeszcze obowiązek
alimentacyjny w stosunku do ich dzieci. Zaproponowane zmiany wynikają również z problemu jaki
stanowi brak aktywnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym, brak możliwości ustalenia
ich miejsca pobytu lub ich pobyt poza granicami kraju. Praktyka wykazała, iż czas prowadzenia
postępowania w takich przypadkach ulega znacznemu wydłużeniu. Dlatego przewidziano możliwość
wydawania decyzji na dłuższe okresy czasu niż dotychczas. Usunięto również przesłankę
przebywania osoby zobowiązanej za granicą kraju, jako podstawy odstąpienia od naliczenia opłaty.
Praktyka wykazała bowiem, że osoby te osiągają stosunkowo najwyższe dochody wśród wszystkich
zobowiązanych.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przyjęcie uchwały nie wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w budżecie miasta dodatkowych
środków finansowych oraz nie powoduje wzrostu zatrudnienia w administracji.

Jaworzno, 09 października 2017 r.

Opracował: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie
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