
UCHWAŁA NR XVI/99/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej 
w pieczy zastępczej. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2001 r., 
Nr 142, poz, 1592 z późn. zm.1) )oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887, z późn. zm2) .) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy 
zastępczej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/44/2011Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów 
prawnych lub kuratorów z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i osób pełnoletnich przebywających 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu i poza powiatem oraz za pobyt dzieci i osób 
pełnoletnich w rodzinach zastępczych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055 , z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 
113 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690.

———————————————————————————————————————————————————————
Id: 7540B951-2068-4050-9DAC-11A1922D9E5F. Podpisany



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/99/2012 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 22 marca 2012 r. 

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 
lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

§ 1. 1. Przy odstąpieniu od odpłatności, umorzeniu w całości lub w części, odroczeniu terminu płatności, 
rozłożeniu na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, stosuje się poniższe zasady ogólne: 

1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały 
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, 

2) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia osób zobowiązanych do odpłatności wraz z rodzicami, które 
osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy ich pobytu, 

3) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia 
odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień, 

4) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym, bądź 
częściowym utrzymaniu. 

§ 2. 1. Ilekroć w załączniku jest mowa o: 

1) ustawie , rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm.), 

2) dziecku, rozumie się przez toosobę małoletnią umieszczoną w pieczy zastępczej na podstawie ustawy oraz 
osobę pełnoletnią, o której mowa w art. 37 ustawy, przebywającą w pieczy zastępczej, 

3) pieczy zastępczej,rozumie się przez tozapewnienie dziecku opieki i wychowania w formie zastępczej lub 
instytucjonalnej , gdy rodzice dziecka nie mogą opieki takiej zapewnić, 

4) rodzinnej pieczy zastępczej,rozumie się przez toopiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej 
funkcjonującej w formie przewidzianej ustawą lub w rodzinnym domu dziecka, 

5) instytucjonalnej pieczy zastępczej, rozumie się przez toopiekę i wychowanie dziecka w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym, 

6) dochodzie , rozumie się przez todochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, ze zm.), 

7) kryterium dochodowym, rozumie się przez to– kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy wymienionej 
w pkt. 6, waloryzowane zgodnie z zasadami ustalonymi w tej ustawie, 

8) opłacie, rozumie się przez toopłatę miesięczną za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, do ponoszenia której 
zobowiązane są osoby wskazane w ustawie, 

9) osobach zobowiązanych, rozumie się przez torodziców biologicznych lub adopcyjnych dziecka lub osoby 
pełnoletniej przebywających w pieczy zastępczej, także rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub 
których władza została ograniczona lub zawieszona, osoby dysponujące dochodem dziecka przebywającego 
w pieczy zastępczej oraz pełnoletnie osoby przebywające w pieczy zastępczej, gdy brak jest możliwości 
uzyskania opłaty od rodziców, 

10) rodzinnej pieczy zastępczej rozumie się przez to formy pieczy zastępczej określone w art. 39, ust.1 
ustawy, 

11) instytucjonalnej pieczy zastępczej rozumie się przez to formy pieczy zastępczej określone w art. 93, ust.1 
ustawy, 
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12) próg dochodowy rozumie się przez todochód osoby zobowiązanej obliczony jako % od wartości kryterium 
dochodowego. 

§ 3. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając niniejszą uchwałę może umorzyć w całości lub 
w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

§ 4. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony 
w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. 

2. W przypadku osoby wymienionej ust.3 pkt 9 odstąpienie następuje na okres pobytu w pieczy zastępczej. 

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego dla osoby samotnie 
gospodarującej lub w rodzinie, 

2) osoba zobowiązana nie posiada własnego dochodu, 

3) osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu, 

4) osoba zobowiązana reguluje zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka, co zostaje potwierdzone 
stosownym dokumentem, 

5) osoba zobowiązana korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, co stanowi jej podstawowe źródło 
utrzymania, 

6) rodzic dziecka nie jest pełnoletni i nie posiada dochodu, a rodzina, u której małoletni rodzic przebywa, nie 
jest zobowiązana do alimentowania dziecka, 

7) rodzice dziecka przebywają poza granicami kraju lub nie można ustalić miejsca pobytu osoby 
zobowiązanej, 

8) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub w innej instytucji 
całodobowo świadczącej utrzymanie, 

9) zobowiązanym stała się osoba pełnoletnia, o której mowa w art. 37 ustawy, 

10) osoba zobowiązana długotrwale choruje i skutkuje to zwiększonymi wydatkami na leki, 

11) osoba zobowiązana legitymuje się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym i znacznym lub równoważnym, jest całkowicie niezdolna do pracy oraz samodzielnej 
egzystencji, całkowicie niezdolna do pracy, częściowo niezdolna do pracy, 

12) osoba zobowiązana utrzymuje się wyłącznie z renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego, 

13) występują straty materialne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych, 

14) głównym dochodem zobowiązanego jest praca dorywcza, 

15) do ponoszenia odpłatności zobowiązana jest samotna kobieta w ciąży w trudnej sytuacji materialnej, 

16) występuje bezdomność, 

17) występuje alkoholizm i narkomania, 

18) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. 

4. W przypadku ustania przyczyny odstąpienia od ustalenia opłaty, podejmuje się czynności skutkujące 
ustaleniem tego zobowiązania. 

5. Odstąpienie od ustalenia opłaty może obejmować oboje rodziców, jak i jednego z nich. 

6. W przypadku urlopowania dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej na czas przekraczający 30 
dni kalendarzowych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez osobę/instytucję, u której urlopowane dziecko 
przebywa, odstępuje się od obciążania osoby zobowiązanej opłatą za ten okres. 
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§ 5. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty może nastąpić na 
wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę 
należności w całości lub w części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem na rzecz 
powrotu dziecka do domu rodzinnego, 

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu 
socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa 
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

3) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, znaczne straty materialne 
wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 

4) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat przebywają w areszcie lub w zakładzie karnym i nie uzyskują tam 
dochodów, 

2. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty następuje na okres określony w decyzji, nie 
dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu ustalona wcześniej opłata jest egzekwowana, 
jeżeli nie zachodzą inne przesłanki do odstąpienia od dochodzenia opłaty. 

3. W okresie odroczenia płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty. 

4. Decyzja ustalająca opłatę określa wysokość poszczególnych rat, terminy ich wnoszenia oraz 
konsekwencje nieterminowego regulowania tak rozłożonej opłaty. 

§ 6. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty, wraz z odsetkami i innymi należnościami 
ubocznymi może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach: 

1) osoba zobowiązana zmarła, 

2) wysokość należności jest równa lub niższa niż faktyczny koszt wysyłki zawiadomienia, 

3) kwota zaległości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym z powodu jego 
bezskuteczności lub egzekucja została umorzona, 

4) brak jest możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego z powodu braku wymaganych dokumentów, 

5) na pisemny wniosek osób zobowiązanych, w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny, 
udokumentowanej oświadczeniem o wysokości dochodu na członka rodziny, wyliczonej według kryterium 
określonego § 2, ust.1 pkt 7, 

6) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem osób zobowiązanych lub interesem publicznym. 

§ 7. 1. Umorzenie w części wraz z odsetkami należności z tytułu opłaty następuje na wniosek lub 
z urzędu. 

2. Wysokość umorzenia w części uzależniona jest od dochodu osób zobowiązanych do ponoszenia opłat, 
zgodnie z ustalonymi progami dochodowymi. 

3. Progi dochodowe i wysokość umorzenia w części, wraz z odsetkami, należności z tytułu opłat za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej przedstawia tabela nr 1. 

Tabela Nr 1 

 
% umorzenia opłaty 

Ustalonej zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 
1 ustawy za dziecko umieszczone 

w rodzinnej pieczy zastępczej 

Ustalonej zgodnie z art. 193 ust. pkt 2 za 
dziecko umieszczone w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 
Próg 

dochodowy 
w % 

Dla osoby samotnie 
gospodarującej Dla osoby w rodzinie Dla osoby samotnie 

gospodarującej 
Dla osoby 
w rodzinie 

301-330 95 95 98 97 
331-350 93 92 97 96 
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351-400 90 90 96 95 
401-430 88 88 95 94 
431-450 85 85 94 93 
451-500 83 80 93 90 
501-530 80 78 90 88 
531-550 75 75 85 85 
551-600 70 70 83 83 

Powyżej 601 Nie dot. Nie dot. 80 80 
4. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi 

może nastąpić również w następujących sytuacjach: 

1) osoba zobowiązana zmarła, 

2) wysokość należności jest równa lub niższa niż faktyczny koszt wysyłki zawiadomienia, 

3) kwota zaległości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym z powodu jego 
bezskuteczności lub egzekucja została umorzona, 

4) brak jest możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego z powodu braku wymaganych dokumentów, 

5) na pisemny wniosek osób zobowiązanych, w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny, 
udokumentowanej oświadczeniem o wysokości dochodu na członka rodziny, wyliczonej według kryterium 
określonego § 2, ust. 1 pkt 7, 

6) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem osób zobowiązanych lub interesem publicznym. 

§ 8. Odstąpienia od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami i innymi 
należnościami ubocznymi, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 
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