
UCHWAŁA  NR  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia  

 
w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym 

lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U z 2015, poz. 1445 z późn. zm.),w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) i art. 18 ust. 7 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego odstępowania od ustalenia opłaty rodziców 

biologicznych za pobyt dziecka w  zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – 
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, rozkładania na raty, odraczania terminu zapłaty oraz 
umarzania w części lub całości wraz z odsetkami należności. 

 
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) dziecko – dziecko  pozbawione opieki i wychowania rodziców umieszczone przez sąd w zakładzie 
opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.); 

2) dochód – dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 i art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.); 

3) koszt utrzymania dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – 
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – miesięczna opłata za wyżywienie 
i zakwaterowanie dziecka, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 
z późn. zm.); 

4) osoba zobowiązana – rodzice dziecka umieszczonego przez sąd w  zakładzie opiekuńczo – leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej; 

5) opłata – opłata ponoszona przez rodziców dziecka; 
6) rodzina – osoby przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
7) placówka – zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy lub zakład rehabilitacji 

leczniczej. 
 

§ 3. 1. Wysokość opłaty lub odstąpienia od opłaty, umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub 
rozłożenia na raty ustala się w drodze decyzji administracyjnej.  

2. Podstawą wydania decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty, obowiązku ponoszenia opłaty, 
umarzania, rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i 
zdrowotna osób zobowiązanych. 

3. Ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej następuje na podstawie: 
1) zaświadczenia i/lub oświadczenia o dochodach rodziny; 
2) dokumentów i innych dowodów potwierdzających sytuację, o której mowa w ust. 3. 

 
§ 4. 1. Odstąpienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce może nastąpić, jeżeli:    

1)   dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 850 zł; 
2)   dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1400 zł. 



2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1, można odstąpić całkowicie od obowiązku 
ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, u których w rodzinie występuje jedna z następujących 
okoliczności:   
1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;    
2) orzeczona niepełnosprawność;    
3) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;    
4) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;    
5) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej;    
6) straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;  
7) główne źródło utrzymania rodziny stanowi dochód osoby niezobowiązanej do ponoszenia opłaty;   
8) rodzice płacą alimenty na dziecko umieszczone w placówce w wysokości nie mniejszej niż 100 zł 

miesięcznie; 
9) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.    
 

§ 5. Całkowite lub częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty następuje na wniosek osoby 
zobowiązanej lub z urzędu. 
 

§ 6. Częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty może nastąpić, jeżeli:    
1) dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 850 zł; 
2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę 1400 zł; 
według zasad zamieszczonych poniżej:    
 
 

przekroczenie 
dochodu osoby 

samotnej 

przekroczenie 
dochodu na osobę 

w rodzinie 

na 1 dziecko 
przebywające 

w placówce – kwota 
opłaty 

na 2 dziecko 
przebywające 

w placówce- kwota 
opłaty 

na 3 i każde 
następne dziecko 

przebywające 
w placówce- kwota 

opłaty 

powyżej 1.400 zł                    
do 1.600 zł 

powyżej 850 zł                   
do 1.100 zł 

240 zł 120 zł 60 zł 

powyżej 1.600 zł                    
do 1.800 zł 

powyżej 1.100 zł                        
do 1.200 zł 

320 zł 160 zł 80 zł 

powyżej 1.800 zł                      
do 2.000 zł 

powyżej 1.200 zł                        
do 1.300 zł 

400 zł 200 zł 100 zł 

powyżej 2.000 zł           
do 2.200 zł 

powyżej 1.300 zł                         
do 1.400 zł 

480 zł 240 zł 120 zł 

powyżej 2.200 zł                   
do 2.400 zł 

powyżej 1.400 zł      
do 1.500 zł 

560 zł 280 zł 140 zł 

powyżej 2.400 zł                
do 2.600 zł 

powyżej 1.500 zł                         
do 1.600 zł 

700 zł 350 zł 175 zł 

powyżej 2.600 zł                         
do 3.400 zł 

powyżej 1.600 zł               
do 1.700 zł 

1 000 zł 500 zł 250 zł 

powyżej 3.400 zł  powyżej 1.700 zł  całość opłaty całość opłaty całość opłaty 

 
 



§ 7. 1. Osoby zobowiązane są zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty za okresy nieobecności 
dziecka w placówce, w   przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie dziecka. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje w przypadku, gdy urlopowanie trwa dłużej niż 
siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką osoby zobowiązanej. 

3. Warunkiem zwolnienia jest pisemne udokumentowanie przez osobę zobowiązaną urlopowania 
dziecka w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania. 
 

§  8. 1. Umorzenie w całości lub w części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce wraz 
z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:        
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się 
nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;  

2) po ustaleniu opłaty osoba zobowiązana, spełni warunki, o których mowa w § 4; 
3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie jest w stanie spłacić wierzytelności ze względu na 

wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub 
osób będących na jej utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, 
długotrwałą chorobą osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub członka jej rodziny, sieroctwem, 
potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są 
małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową. 
2. Umorzenie w całości lub w części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce wraz 

z odsetkami może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w placówce, jeżeli został zakończony oraz 
wybranego okresu pobytu w placówce, w tym aktualnego pobytu w placówce. 

3. Przy ustalaniu zasadności umorzenia w całości lub w części należności z tytułu opłaty za pobyt 
w placówce wraz   z odsetkami, uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz 
ich zasoby możliwości i uprawnienia. 
  

§ 9. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty w placówce może 
nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje 
zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy 

społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub  
w pieczy zastępczej;  

2) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, 
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych 
zdarzeń losowych. 

 
§ 10. Od czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o wysokości opłaty 

osób zobowiązanych za pobyt dziecka w placówce odstępuje się w przypadku, gdy:  
1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty;  
2) rodzic dziecka jest niepełnoletni, odstępuje się do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego 

pełnoletności.  
 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni, od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym.  


