UCHWAŁA NR X/177/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 czerwca 2015 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 za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej oraz 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. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.1)) w związku z art.194 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332) 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 2015 r. poz. 581 z późn. zm.2)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala 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.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 332);
2) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące;
3) dochód - rozumie się przez to dochód w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), z tym, że w przypadku gdy rodzic uzyskiwał dochód za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub wszczęcie
postępowania z urzędu, organ ustala dochód osoby lub rodziny jako przeciętny miesięczny dochód za okres
6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu; w przypadku
wszczęcia postępowania z urzędu art. 8 ustawy o pomocy społecznej stosuje się odpowiednio;
4) dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
5) dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
6) opłata – opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy.
§ 3. Umarzając w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczając termin płatności, rozkładając na raty lub
odstępując od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uwzględnia się sytuację rodzinną, zdrowotną
i dochodową rodzica.
§ 4. Sytuację osobistą, rodzinną i dochodową rodzica ustala się na podstawie dokumentów określonych w
art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej
nie przekracza kwoty 1400 zł lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł.
2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w przypadku, gdy rodzic :
a) płaci alimenty na dziecko na podstawie orzeczenia sądu w wysokości określonej w tym orzeczeniu,
b) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
c) posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej lub
upośledzenia umysłowego,
d) przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, szpitalu psychiatrycznym, hospicjum,
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379,
poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1491.
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e) nie posiada własnego źródła utrzymania i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym na utrzymaniu
innych osób, z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej pozostają we
wspólnym gospodarstwie domowym,
f) nie ma ustalonego miejsca pobytu,
g) ma ustaloną opłatę za pobyt innego dziecka w pieczy zastępczej,
h) samotnie wychowuje inne małoletnie dziecko,
i) sprawuje opiekę nad innym niepełnosprawnym dzieckiem, również po uzyskaniu przez nie pełnoletności,
j) jest osobą małoletnią.
3. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na czas określony, jednak nie dłużej niż na okres 24 miesięcy, a w
przypadku osób o których mowa w ust. 2 lit. b, c, i, odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na czas
nieokreślony.
§ 6. 1. Umorzenie opłaty w całości następuje w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej
nie przekracza kwoty 1400 zł lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł.
2. Umorzenie opłaty w części następuje ze względu na dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie, w związku z określeniem opłaty po umorzeniu w części na zasadach ustalonych w poniższej
tabeli:
Lp
.

Dochód
Osoby samotnie gospodarującej/ na osobę w rodzinie
w zł

Opłata po umorzeniu
w części osoby samotnie gospodarującej
w zł

Opłata po
umorzeniu
w części osoby
w rodzinie w zł

1

powyżej 1200-1400

0

100

2

powyżej 1400-1700

100

150

3

powyżej 1700-2000

200

300

4

powyżej 2000-2300

400

500

5

powyżej 2300-2600

600

700

6

powyżej 2600-2900

800

900

7

powyżej 2900-3200

1100

1300

8

powyżej 3200-3500

1400

1700

9

powyżej 3500-3800

1700

2100

10

powyżej 3800-4100

2000

2500

11

powyżej 4100-4400

2300

2900

12

powyżej 4400-4700

2600

3300

13

powyżej 4700-5000

2900

3700

14

powyżej 5000-5300

3200

4100

15

powyżej 5300-5600

3500

4500

16

powyżej 5600-5900

3800

4900

17

powyżej 5900-6200

4100

5300

18

powyżej 6200-6500

4400

5700

19

powyżej 6500-6800

4700

6100

20

powyżej 6800

5000
i więcej

6500
i więcej

3. Dochód osoby samotnie gospodarującej po odliczeniu sumy opłat lub opłat po umorzeniu w części za
wszystkie dzieci nie może być niższy niż kwota 1401 zł.
4. Dochód na osobę w rodzinie po odliczeniu sumy opłat lub opłat po umorzeniu w części za wszystkie dzieci
nie może być niższy niż kwota 1201 zł.
§ 7. 1. W uzasadnionych przypadkach, gdy ponoszenie opłaty zagraża egzystencji rodzica, można umorzyć
w całości lub w części opłatę, łącznie z odsetkami, a także opłatę po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami,
ustaloną zgodnie z § 6 ust. 2, ze względu na wystąpienie jednej z poniższych przesłanek:
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a) długotrwałą chorobę lub orzeczoną niepełnosprawność rodzica,
b) ubezwłasnowolnienie rodzica,
c) bezdomność rodzica,
d) bezrobocie rodzica,
e) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, szpitalu psychiatrycznym, hospicjum,
f) ponoszenie przez rodzica odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, zakładzie
opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodku
wsparcia,
g) ustalenie rodzicowi opłaty za pobyt innego dziecka w pieczy zastępczej,
h) samotne wychowywanie przez rodzica innego małoletniego dziecka,
i) płacenie przez rodzica dobrowolnych alimentów na dziecko,
j) brak własnego źródła dochodu rodzica lub pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym na utrzymaniu
innych osób,
k) zdarzenie losowe lub klęskę żywiołową,
l) powrót dziecka z pieczy zastępczej pod opiekę rodzica,
m) inne uzasadnione okoliczności.
2. Umorzenie opłaty lub opłaty po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami, może nastąpić niezależnie od
przesłanek zawartych w ust. 1, gdy postępowanie egzekucyjne dotyczące opłaty lub opłaty po umorzeniu w części
zostało umorzone.
§ 8. 1. Umorzenie opłaty lub opłaty po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami, może dotyczyć całego albo
części okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
2. Umorzenia opłaty w całości lub w części można odmówić w przypadku gdy rodzic nie uregulował opłaty po
umorzeniu w części za poprzednie okresy.
§ 9. 1. Opłatę lub opłatę po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami, można rozłożyć na raty lub odroczyć
termin płatności, w oparciu o przesłanki, o których mowa w § 7 ust. 1.
2. Rozłożenie na raty opłaty lub opłaty po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu
płatności, następuje na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
§ 10. Opłata lub opłata po umorzeniu w części powinna być uiszczona na rachunek bankowy określony
w decyzji, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że pierwsza opłata następuje do końca miesiąca,
w którym decyzja stała się ostateczna.
§ 11. W przypadku, gdy Gmina Gdynia, wykonująca zadania powiatu, 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.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XX/384/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 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 za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Id: 530E9BFF-4034-4777-9A8D-4B4DF9CED626. Podpisany

Strona 3

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

Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Zygmunt ZmudaTrzebiatowski
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