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UCHWAŁA NR XLII/553/2022
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 28 kwietnia 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.
§ 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:
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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,
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 opiekuńczoleczniczym, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Tadeusz Kaczmarek

