
 
 

UCHWAŁA NR VI/XXIII/347/21 
RADA POWIATU WEJHEROWSKIEGO 

z dnia 3 września 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków 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 opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 
umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym lub 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej 

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11, art., 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) 
oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych ( j.t. Dz. U.z 2020r., poz. 1398 ze zm.), 

Rada Powiatu Wejherowskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia 
terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej w sposób wskazany 
w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała nr V/IX/102/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 sierpnia 2015r.  
w sprawie  określenia  szczegółowych warunków 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 ( Dz. Urz. Woj. Pom.  z 2015r., poz. 2894). 

§ 4. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy 
niniejszej uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 września 2021 r.

Poz. 3430



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego 

 
 

Józef Reszke 
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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 opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo –
leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

§ 1
W postępowaniach, których przedmiotem są sprawy określone niniejszą uchwałą, stosuje się
następujące zasady ogólne:
1) wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie
pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

2) uwzględniania sytuacji dochodowej, majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do
ponoszenia opłaty oraz ich zasobów i możliwości,

3) unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do opłaty i osób na ich całkowitym bądź
częściowym utrzymaniu.

§ 2
Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały jest mowa o :
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej i ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,

2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko przebywające w pieczy zastępczej,
w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub
w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

3) dochodzie – rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej,

4) kryterium dochodowym – oznacza to kryterium określone w art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

5) pieczy zastępczej – oznacza to rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, o której mowa w
ustawie,

6) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć rodziców dziecka przebywającego
w pieczy zastępczej oraz rodziców dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w
zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w tym rodziców
dziecka pozbawionych władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona
albo ograniczona, z wyłączeniem rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu w
szpitalu,

7) opłacie – oznacza to opłatę ponoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz
opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego
w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie
rehabilitacji leczniczej, na zasadach określonych w art. 193 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej i art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

§ 3
1. Decyzja administracyjna jest wydawana w następujących sprawach:

1) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
2) umorzenia opłaty w całości lub części wraz z odsetkami,
3) rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności,

Załącznik do uchwały Nr VI/XXIII/347/21

Rada Powiatu Wejherowskiego

z dnia 3 września 2021 r.
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4) odstąpienia od ustalenia opłaty,
5) zwolnienia z opłaty w sytuacji urlopowania dziecka.

2. Decyzje administracyjne w powyższych sprawach są wydawane z urzędu lub na
wniosek.

3. Podstawą decyzji, o których mowa w ust. 1, jest sytuacja rodzinna, majątkowa,
zdrowotna osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

4. Sytuację, o której mowa w ust. 3, organ ustala w oparciu o wyjaśnienia i dokumenty złożone przez
osobę zobowiązaną jak również ma prawo zwrócenia się do właściwego ośrodka pomocy społecznej o
ustalenie jej sytuacji bytowej i dochodowej.

§ 4
1. Kwota opłaty za pobyt dziecka ustalona w decyzji administracyjnej nie może

spowodować, by dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby
zobowiązanej po uregulowaniu opłaty był niższy niż 300 % kryterium dochodowego
wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
3. Dochód osoby zobowiązanej ustala się stosownie do przepisów ustawy o pomocy społecznej.
4. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania/pobytu osoby zobowiązanej nie

wszczyna się postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty z zastrzeżeniem, że
ponowne czynności zmierzające do ustalenia miejsca zamieszkania/pobytu wznawia się po upływie 12
miesięcy od dnia zakończenia czynności związanych z poszukiwaniem osoby zobowiązanej.

§ 5
1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres nie dłuższy niż 24 miesiące i może nastąpić w

sytuacji wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a) gdy dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą nie przekracza lub jest

równy 300 % kryterium dochodowego,
b) długotrwałej lub ciężkiej choroby osoby zobowiązanej udokumentowanej zaświadczeniem

lekarskim,
c) orzeczonej niepełnosprawności osoby zobowiązanej w stopniu umiarkowanym

z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego lub orzeczonej
niepełnosprawności osoby zobowiązanej w stopniu znacznym - na okres ważności orzeczenia,
nie dłużej jednak niż na okres 24 m-cy,

d) gdy osoba zobowiązana systematycznie reguluje należności z tytułu zasądzonych alimentów,
e) gdy osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona,
f) gdy rodzic dziecka jest niepełnoletni - do czasu uzyskania przez niego pełnoletności,
g) gdy osoba zobowiązana bierze udział w terapii lub leczeniu przywracającym prawidłowe

funkcjonowanie rodziny, współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w
celu powrotu dziecka do rodziny,

h) gdy osoba zobowiązana ponosi systematycznie przez okres co najmniej 6 miesięcy koszty
rzeczowe lub finansowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem dziecka, co zostanie
potwierdzone przez opiekuna faktycznego,

i) gdy 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 -
odstąpienie następuje na okres pobytu
w placówce, nie dłużej jednak niż na okres 24 m-cy,

j) gdy osoba zobowiązana przebywa w zakładzie karnym lub w areszcie śledczym
i nie uzyskuje w tych instytucjach dochodu z pracy zarobkowej - odstąpienie następuje na okres
pobytu tej osoby w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, nie dłużej jednak niż na okres 24
m-cy,

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

l) gdy osoba zobowiązana korzysta z pomocy społecznej, co stanowi jej podstawowe źródło
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utrzymania,
m) gdy osoba zobowiązana samotnie wychowuje inne małoletnie dziecko,
n) gdy osoba zobowiązana sprawuje opiekę na innym niepełnosprawnym dzieckiem, również po

uzyskaniu przez nie pełnoletności,
o) gdy 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 oraz za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej,

p) gdy osoba zobowiązana nie posiada stałego dochodu i utrzymuje się wyłącznie
z wykonywanych prac dorywczych,

q) gdy osoba zobowiązana jest osobą bezdomną,
r) innej wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, szczególnie w przypadkach losowych.

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

§ 6
1. Umorzenie opłaty, na którą składają się zaległości w opłatach za pobyt dziecka

w pieczy zastępczej i odsetki od tych opłat oraz koszty dochodzenia tych opłat może nastąpić w
całości lub w części.

2. Umorzenie opłaty w całości lub w części może nastąpić w oparciu o przesłanki,
o których mowa w § 5, a także w sytuacjach gdy:

a) pobyt w pieczy 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,

b) kwota należności nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty pobieranej za przesyłkę poleconą,
c) na podstawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub innych okoliczności ustalono, że osoba

zobowiązana do uiszczania opłaty nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,
d) ściągnięcie należności zagraża egzystencji zobowiązanego oraz osób pozostających na jej

utrzymaniu, co potwierdziła złożona przez osobę zobowiązaną dokumentacja,
e )zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
f) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,
g) osoba zobowiązana zmarła,
h) zachodzi ważny interes osoby zobowiązanej lub interes publiczny uzasadniający umorzenie,
i) w wyniku klęski żywiołowej powstały u osoby zobowiązanej znaczne straty materialne,
j) nastąpiło zdarzenie losowe lub inna wyjątkowo trudna sytuacja życiowa,

3. Przy ustalaniu należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osoby
zobowiązanej oraz jej zasoby, możliwości i uprawnienia.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki i koszty dochodzenia. Decyzja umarzająca część należności musi określać
termin zapłaty pozostałej części należności. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że decyzja o
umorzeniu podlega uchyleniu.

5. Ustala się wysokość częściowego umorzenia w zależności od posiadanego przez zobowiązanego
dochodu:
1) powyżej 300% do 400 % odpowiedniego kryterium dochodowego – umorzenie w wysokości 75 %

opłat z odsetkami od tych opłat oraz kosztami dochodzenia tych opłat,
2) powyżej 400% do 500 % odpowiedniego kryterium dochodowego – umorzenie w wysokości 50 %

opłat z odsetkami od tych opłat oraz kosztami dochodzenia tych opłat.

§ 7
1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu opłaty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej, gdy

zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części oraz zachodzi co najmniej jedna z
poniższych okoliczności:
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a) osoba zobowiązana do opłaty współpracuje z pracownikiem socjalnym lub z asystentem rodziny na
rzecz powrotu dziecka do rodziny,

b) osoba zobowiązana realizuje na rzecz powrotu dziecka do rodziny ustalenia zawartego kontraktu
socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub plan pracy z rodziną, o którym
mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w
pieczy zastępczej,

d) występuje inna uzasadniona okoliczność w szczególności długotrwała choroba, bezdomność,
bezrobocie, niepełnosprawność lub inne zdarzenie losowe.

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji. W szczególnie uzasadniających przypadkach rozłożenie
należności jest możliwe na maksymalną ilość 24 rat płatnych miesięcznie. Od opłat, w stosunku do
których zastosowano ulgi wskazane w ust. 1, nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od
dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłat regulowanych ratalnie lub z odroczonym terminem zapłaty,
pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym
również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

4. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do
ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

5. W przypadku, gdy Powiat Wejherowski ponosi opłatę za pobyt dziecka pozbawionego opieki i
wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym,
w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd przepisy
niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
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