
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia 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 opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub opłaty za wyżywienie 
i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

1) rodzic nie jest pełnoletni; 

2) rodzic ma ustaloną opłatę za pobyt innego dziecka w pieczy zastępczej lub opłatę za wyżywienie 
i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej; 

3) rodzic przebywa w pieczy zastępczej; 

4) rodzic przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie uzyskuje dochodu; 

5) rodzic jest ubezwłasnowolniony; 

6) rodzic legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym; 

7) rodzic jest osobą bezdomną; 

8) jedynym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem w rodzinie jest renta socjalna lub renta 
rodzinna; 

9) rodzic przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku; 

10) rodzic płaci regularnie alimenty i płacił je w okresie, którego dotyczy odstąpienie od ustalenia opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej; 

11) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej w trybie tymczasowego zabezpieczenia lub 
interwencyjnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, jeżeli jednorazowy pobyt w pieczy zastępczej nie przekroczył 30 dni; 

12) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
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13) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek: 

a) niepełnosprawność, 

b) długotrwała lub ciężka choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, 

c) kontynuacja nauki przez pełnoletniego rodzica, który nie ma własnego dochodu, 

d) ciąża lub samotne wychowywanie dziecka, 

e) zdarzenie losowe, gdy jego skutki bezpośrednio dotknęły rodzica ubiegającego się o odstąpienie. 

§ 2. Rodzicowi zobowiązanemu do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub opłaty za 
wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej można udzielić ulgi w postaci umorzenia 
opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty. 

§ 3. Umorzenie opłaty w całości, łącznie z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek, jeżeli rodzic 
spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek: 

1) przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie uzyskuje dochodu; 

2) jest ubezwłasnowolniony; 

3) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym; 

4) jest osobą bezdomną; 

5) jedynym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem w rodzinie jest renta socjalna lub renta 
rodzinna; 

6) przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku; 

7) regularnie płaci alimenty i płacił je w okresie, którego dotyczy umorzenie opłaty za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub 
w zakładzie rehabilitacji leczniczej w okresie, za który ma być udzielana ulga; 

8) postępowanie egzekucyjne, wszczęte przeciwko rodzicowi zobowiązanemu w celu wyegzekwowania 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 
umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub 
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zostało umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji; 

9) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

10) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek: 

a) niepełnosprawność, 

b) długotrwała lub ciężka choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, 

c) kontynuacja nauki przez pełnoletniego rodzica, który nie ma własnego dochodu, 

d) ciąża lub samotne wychowywanie dziecka, 

e) zdarzenie losowe, gdy jego skutki bezpośrednio dotknęły rodzica ubiegającego się o umorzenie. 

§ 4. 1. Umorzenie opłaty w części, łącznie z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek rodzica. 

2. Warunkiem umorzenia na wniosek opłaty w części, łącznie z odsetkami, jest udokumentowanie przez 
rodzica okoliczności, o których mowa w § 3, stanowiących podstawę do zastosowania ulgi. 

3. Kwota umorzenia opłaty w części, łącznie z odsetkami, uzależniona jest od dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do kryterium dochodowego według zasad 
określonych w tabelach nr 1 i 2. 
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1) Tabela nr 1 dotyczy opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej: 
Dochód rodzica w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

Wysokość częściowego umorzenia 

150% do 250% 80% 
Powyżej 250% do 350% 60% 
Powyżej 350% do 400% 40% 
Powyżej 400% do 450% 20% 
Powyżej 450% Ulgi nie udziela się 

2) Tabela nr 2 dotyczy opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub opłaty za wyżywienie 
i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej: 

Dochód rodzica w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

Wysokość częściowego umorzenia 

150% do 250% 96% 
Powyżej 250% do 300% 92% 
Powyżej 300% do 350% 88% 
Powyżej 350% do 400% 84% 
Powyżej 400% do 450% 80% 
Powyżej 450% do 500% 70% 
Powyżej 500% do 550% 60% 
Powyżej 550% do 600% 50% 
Powyżej 600% do 650% 30% 
Powyżej 650% Ulgi nie udziela się 

§ 5. Odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie opłaty na raty może nastąpić z urzędu lub na wniosek 
rodzica, po uprzednim ustaleniu jego sytuacji materialno-bytowej, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę 
należności oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

1) rodzic współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu 
rodzinnego; 

2) rodzic płaci regularnie alimenty na dziecko w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej; 

3) rodzic ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub innych 
instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację; 

4) rodzic pozostaje w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem co najmniej jednej 
z okoliczności, tj. bezrobocie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność w stopniu 
znacznym lub równoważnym, znaczne straty materialne, powstałe w wyniku klęski żywiołowej. 

§ 6. Odstąpienie od ustalenia opłaty, rozłożenie opłaty na raty lub odroczenie terminu płatności może 
nastąpić na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. 

§ 7. Traci moc uchwała nr VI/115/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty, odstępowania w całości lub w części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub 
osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego 
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej. 

§ 8. W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
stosuje się przepisy niniejszej uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w związku z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, rada powiatu określa w drodze uchwały 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 opłaty za wyżywienie 
i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Poprzednio obowiązująca uchwała nr VI/115/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 r. nie określała 
jednakowych przesłanek uzasadniających odstąpienie od ustalenia opłaty rodziców biologicznych za dzieci 
przebywające w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej i dzieci 
w pieczy zastępczej. Obecna uchwała ujednolica te przesłanki dla rodziców biologicznych bez względu na 
miejsce pobytu dziecka. 

Poprzednia uchwała umożliwiała odstąpienie w części od ustalenia opłaty rodzicom biologicznym. 
Delegacja ustawowa uprawniająca radę powiatu do określenia w drodze uchwały możliwości częściowego 
odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom biologicznym wynikała z art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (począwszy od brzmienia pierwotnego przepisu do stanu normatywnego, który 
obowiązywał do 31 grudnia 2011 r.). Natomiast obowiązująca regulacja zawarta w art. 194 ust. 3 określa 
możliwość odstąpienia od ustalenia opłaty w ogóle. 

Dodatkowo zmiana uchwały ma na celu ujednolicenie wysokości ponoszonej opłaty dla każdego rodzaju 
pieczy zastępczej, w jakiej dziecko zostało umieszczone. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zachodziła konieczność wyeliminowania z obiegu poprzedniej uchwały 
nr VI/115/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 r. i opracowania nowych regulacji w postaci 
niniejszej uchwały. 
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