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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 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 lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców 
umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – 

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447), 
art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) po konsultacjach określonych 
uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie uchwala, 
co następuje: 

§ 1  

Określa 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 lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie 
opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej. 

§ 2  

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) opłacie – należy przez to rozumieć opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka 
pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – 
leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

2) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe osoby samotnie 
gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3  

1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami lub odstąpienie od ustalenia opłaty może 
nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej. 

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty może nastąpić na wniosek osoby 
zobowiązanej. 
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§ 4  

1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić 
w następujących sytuacjach: 

1) osoba zobowiązana zmarła, 

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie zostało umorzone 
z powodu bezskuteczności egzekucji, 

3) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną 
możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby 
przyczynić się do pogorszenia sytuacji socjalno – bytowej tej osoby oraz ponownego umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej, 

4) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej 
nie przekracza kryterium dochodowego, 

5) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza 
kryterium dochodowe i nie przekracza 250% kryterium dochodowego oraz spełniona jest 
przynajmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek: 

a) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką, 

b) osoba zobowiązana ponosi koszty pobytu innych członków rodziny w instytucjach 
zapewniających całodobową opiekę, rehabilitację, leczenie, pieczę zastępczą, 

c) osoba zobowiązana jest chora przewlekle, ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie, 
bezdomna lub niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

d) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, hospicjum, szpitalu lub innej 
całodobowej placówce leczniczej, 

e) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem 
losowym, 

6) nie można, przy zachowaniu należytej staranności, ustalić miejsca zamieszkania bądź pobytu 
osoby zobowiązanej. 

2. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić, gdy dochód 
osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza 250% kryterium 
dochodowego oraz spełniona jest przynajmniej jedna z przesłanek określonych w ust. 1 pkt 5               
lit. a – e. 

§ 5  

Rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty może nastąpić, jeżeli biorąc pod uwagę możliwości 
płatnicze osoby zobowiązanej, rozłożenie na raty rokuje uiszczeniem opłaty oraz zachodzi co najmniej 
jedna z następujących przesłanek: 

1) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz 
reintegracji rodziny, 

2) osoba zobowiązana przebywa w szpitalu lub innej całodobowej placówce leczniczej, 

3) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem 
losowym uniemożliwiające uiszczenie opłaty z zachowaniem terminu płatności. 
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§ 6  

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty może nastąpić, jeżeli biorąc pod uwagę  
możliwości płatnicze osoby zobowiązanej, odroczenie terminu płatności rokuje uiszczeniem opłaty 
oraz zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek: 

1) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz 
reintegracji rodziny, 

2) osoba zobowiązana przebywa w szpitalu lub innej całodobowej placówce leczniczej, 

3) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem 
losowym uniemożliwiające uiszczenie opłaty z zachowaniem terminu płatności. 

§ 7  

Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej 
nie przekracza 250% kryterium dochodowego, 

2) osoba zobowiązana legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

3) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia, 

4) osoba zobowiązana po osiągnięciu pełnoletności przebywa w pieczy zastępczej, 

5) osoba zobowiązana jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, 

6) osoba zobowiązana przebywa w jednostce penitencjarnej, domu pomocy społecznej, hospicjum, 
szpitalu lub innej całodobowej placówce leczniczej, 

7) osoba zobowiązana jest bezdomna, 

8) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza 
250% kryterium dochodowego i nie przekracza 300% kryterium dochodowego oraz spełniona jest 
przynajmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek: 

a) osoba zobowiązana uiszcza alimenty na dziecko lub osobę pełnoletnią albo sąd oddalił 
powództwo w tej sprawie, 

b) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką, 

c) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w celu 
reintegracji rodziny, 

d) osoba zobowiązana ponosi koszty pobytu innych członków rodziny w instytucjach 
zapewniających całodobową opiekę, rehabilitację, leczenie, pieczę zastępczą, 

e) osoba zobowiązana jest chora przewlekle, 

f) osoba zobowiązana jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, 

g) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje niepełnosprawność w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym, 

h) osoba zobowiązana poniosła znaczne straty spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem 
losowym, 
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9) nie można, przy zachowaniu należytej staranności, ustalić miejsca zamieszkania bądź pobytu 
osoby zobowiązanej, 

10) osoba zobowiązana nie posiada żadnego własnego źródła dochodu i pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu z wyłączeniem małżonków 
mających wspólność majątkową oraz sytuacji, gdy osobą posiadającą dochód jest rodzic dziecka 
przebywającego w pieczy zastępczej lub w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie 
pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

§ 8  

Traci moc uchwała Nr XXXIV/500/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd 
w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie 
rehabilitacji leczniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 5867). 

§ 9  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 10  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 Prezydent Miasta Jaworzna 
 

Paweł Silbert 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rodzice dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 
umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – 
opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej zobowiązani są do ponoszenia opłat za ich pobyt. 
Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa wyżej, określa na 
podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 447) rada powiatu, w drodze uchwały. 

Dotychczas obowiązująca w tym zakresie uchwała zdezaktualizowała się w związku ze zmianą kwot 
i kryteriów mających zasadnicze znaczenie dla jej stosowania powodując m.in. bardzo dużą 
dysproporcję pomiędzy kwotami ustalanych odpłatności/należności a otrzymywanymi dochodami. Do 
istotnych zmian, mających miejsce na przestrzeni ostatnich pięciu lat należą: 

1) zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wzrosło od 2017 r. o 904,08 zł. Obecnie 
stosunek minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby samotnie gospodarującej stanowi około 304% 
kryterium dochodowego, a w roku 2017 stanowił 230%. 

2) waloryzacja świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w latach 
2017-2022. Od 01.06.2022 r. wysokość tych świadczeń wynosić będzie: 

a) rodzina zastępcza spokrewniona 785 zł (w 2017 r. - 660 zł.), 

b) rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa 1189 zł. (w 2017 r. - 1000 zł.), 

c) dodatek z tytułu niepełnosprawności 239 zł. (w 2017 r. - 200 zł.) 

3) znaczące zwiększenie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakładach rehabilitacji leczniczej. Na przestrzeni lat 2017-2022 koszty 
utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie wzrosły 
z 4353 zł. na 6881 zł., natomiast w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dobry Dom" z 6006 zł. na 
7945 zł. 

4) zwiększenie kwoty należności wymagalnych, a nie ściągalnych. Należności oraz wpływy wynikające 
z wydanych decyzji o naliczeniu opłat rodzicom za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w okresie 
ostatnich trzech lat prezentowały się następująco (stan na 31.12.2021 r.) 

   
ROK WYDANIA DECYZJI 2019 2020 2021 

NALEŻNOŚCI – OBCIĄŻENIA 150.710,51 318.625,27 1.017.885,08 

W TYM OTRZYMANE DOCHODY  36.647,42 77.971,70 20.189,66 

W TYM NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE 
DO SPŁATY 112.713,36 232.325,57 997.695,22 

W TYM NALEŻNOŚCI ODPISANE Z 
POWODU ZGONU 

8.328,00 8.328,00 0,00 

 

Wyraźnie widoczny jest wysoki wzrost kwoty obciążeń rodziców na przestrzeni lat 2019, 2020 i 2021. 
Należności wzrosły niemalże siedmiokrotnie, natomiast dochody otrzymane z w/w decyzji, porównując 
rok 2019 i 2020 jedynie dwukrotnie. 

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest przyjęcie nowej uchwały, uwzględniającej opisywane 
powyżej okoliczności. 

Przyjęcie uchwały nie wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w budżecie miasta dodatkowych 
środków finansowych oraz nie powoduje wzrostu zatrudnienia w administracji. 
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Jaworzno, 08 kwietnia 2022 r.  

 

Opracował: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie 

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Zdrowia - Małgorzata Helbin-Więcek 
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