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, rozłoŜenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej

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 ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 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 ( Dz.U. Nr 149, poz. 887
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, rozłoŜenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
§ 2. UŜyte w uchwale określenia oznaczają:
1.

ustawa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.),
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 (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) z tym, Ŝe w przypadku wszczęcia
postępowania administracyjnego 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. osoba zobowiązana – osoba dysponująca dochodem dziecka,
7. osoba pełnoletnia - osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, i nadal przebywa w pieczy zastępczej,
8. opłata – opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy,
9. opłata po umorzeniu w części – róŜnica pomiędzy opłatą a kwotą umorzenia w części,
10. dziecko – dziecko umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, za które rodzic jest
zobowiązany ponosić opłatę.

§ 3. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
§ 4. 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, dochodową i majątkową rodzica.
§ 5. 1.Odstąpienie od ustalenia opłaty rodzicowi moŜe nastąpić w przypadku, gdy:
a) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 500 zł, a dochód osoby samotnie
gospodarującej nie przekracza kwoty 700 zł,
b) rodzic płaci alimenty na dziecko na podstawie orzeczenia sądu w wysokości określonej
w tym orzeczeniu,
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c) rodzic posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) rodzic posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby
psychicznej lub upośledzenia umysłowego,
e) rodzic przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczym, szpitalu
psychiatrycznym,
f) rodzic nie posiada własnego źródła utrzymania i pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym na utrzymaniu innych osób, z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice dziecka pozostają we
wspólnym gospodarstwie domowym,
g) nie ustalono miejsca pobytu rodzica.
2. Odstąpienie od ustalenia opłaty rodzicowi następuje na czas określony, jednak nie dłuŜej niŜ na okres 12
miesięcy.
§ 6. 1. Kwotę umorzenia w części ustala się jako róŜnicę pomiędzy opłatą a ustaloną opłatą po umorzeniu
w części.
2. Opłatę po umorzeniu w części ustala się rodzicowi ze względu na dochód na osobę w rodzinie lub na dochód
osoby samotnie gospodarującej na zasadach określonych w poniŜszej tabeli:
Lp.

Dochód na osobę
w rodzinie w zł

1.
2.
3.
4.

powyŜej 500-700
powyŜej 700-900
powyŜej 900-1100
powyŜej 1100-1300

100
200
300
400

powyŜej 700-900
powyŜej 900-1100
powyŜej 1100-1300
powyŜej 1300-1500

50
100
200
300

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

powyŜej 1300-1500
powyŜej 1500-2000
powyŜej 2000-2500
powyŜej 2500-3000
powyŜej 3000-4000
powyŜej 4000-5000
powyŜej 5000-6000
powyŜej 6000

600
1000
1500
2000
3000
4000
6000
8000

powyŜej 1500-2000
powyŜej 2000-2500
powyŜej 2500-3000
powyŜej 3000-4000
powyŜej 4000-5000
powyŜej 5000-6000
powyŜej 6000-7000
powyŜej 7000-8000
powyŜej 8000-9000

500
800
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000

powyŜej 9000-10000
powyŜej 10000

7000
8000

14.
15.

Opłata po
umorzeniu
w części w zł

Dochód osoby samotnie
gospodarującej w zł

Opłata po umorzeniu
w części w zł

3. Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej po odliczeniu sumy opłat lub opłat po
umorzeniu w części za wszystkie dzieci nie moŜe być niŜszy niŜ kwoty odpowiednio 501 zł i 701 zł.
§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜna w części lub całości umorzyć opłatę rodzicowi, łącznie
z odsetkami, za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, a takŜe opłatę po umorzeniu w części,
łącznie z odsetkami, ustaloną zgodnie z § 6 ust. 2, ze względu na:
a) długotrwałą chorobę lub orzeczoną niepełnosprawność rodzica,
b) ubezwłasnowolnienie rodzica,
c) bezdomność rodzica,
d) bezrobocie rodzica lub rodzina utrzymuje się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
e) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczym, szpitalu psychiatrycznym,
areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
f) ponoszenie przez rodzica odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy
społecznej, zakładzie opiekuńczym, ośrodku wsparcia,
g) ustalenie rodzicowi opłaty za pobyt innych dzieci w pieczy zastępczej,
h) płacenie przez rodzica dobrowolnych alimentów na dziecko,
i) alkoholizm rodzica lub jego uzaleŜnienie od środków psychoaktywnych,

j)

brak własnego źródła dochodu rodzica lub pozostawanie we wspólnym gospodarstwie
domowym na utrzymaniu innych osób,
k) zdarzenie losowe, klęska Ŝywiołowa lub sytuacja kryzysowa,
l) inne uzasadnione okoliczności.

2. Umorzenie rodzicowi opłaty lub opłaty po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami, moŜe dotyczyć całego
albo części okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
3. Umorzenie rodzicowi opłaty lub opłaty po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami, moŜe nastąpić
niezaleŜnie od przesłanek zawartych w ust. 1, gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub
zostało umorzone.
§ 8. 1. Opłatę lub opłatę po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami, moŜna rozłoŜyć rodzicowi na raty albo
odroczyć termin płatności w oparciu o przesłanki, o których mowa w § 7 ust. 1.
2. RozłoŜenie opłaty lub opłaty po umorzeniu w części, łącznie z odsetkami, na raty albo odroczenie terminu
płatności następuje na czas określony, nie dłuŜej jednak, niŜ na okres 12 miesięcy.
§ 9. 1. Umarzając w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczając termin płatności, rozkładając na raty lub
odstępując od ustalenia opłaty w przypadku osoby pełnoletniej, uwzględnia się jej sytuację rodzinną, majątkową,
zdrowotną, dochodową oraz inne szczególnie uzasadnione okoliczności.
2.Umarzając w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczając termin płatności, rozkładając na raty lub
odstępując od ustalenia opłaty w przypadku osoby zobowiązanej, uwzględnia się sytuację rodzinną, majątkową,
zdrowotną, dochodową dziecka oraz inne szczególnie uzasadnione okoliczności.
§ 10. Opłata lub opłata po umorzeniu w części powinna być uiszczona na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdyni w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca, z tym, Ŝe pierwsza opłata następuje do
końca miesiąca, w którym decyzja stała się ostateczna.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXIII/531/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 roku w sprawie: określenia
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej
oraz Uchwała Nr XXIII/532/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 roku w sprawie: określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

