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UCHWAŁA NR LII/691/12
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, t.j. z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 3a, art. 12 ust. 11 w związku z art. 92 ust.1
pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
t.j. z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), art. 60 pkt 7, art. 64 ust 1 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm);
2. dochodzie osoby zobowiązanej – oznacza to sumę miesięcznych przychodów osoby zobowiązanej oraz
osób pozostających z osobą zobowiązaną we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym został złożony wniosek, bez względu
na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
3. dziecku – oznacza to dziecko przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osobę pełnoletnią,
o której mowa w art. 37 ust. 2 Ustawy;
4. osobie zobowiązanej – oznacza to rodziców dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, osobę
dysponującą dochodem dziecka;
5. opłacie – oznacza to opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o których mowa w art. 193 ust.1
ustawy;
6. należności – oznacza to wymagalną należność pieniężną wynikającą z decyzji administracyjnej z tytułu
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, obejmującą należność główną, odsetki, a także koszty
egzekucyjne i koszty upomnień;
7. rodzinie – oznacza to rodzinę w rozumieniu w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
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§ 3. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej nie ustala się opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli
osoba zobowiązana opłaca systematycznie zobowiązania alimentacyjne na dziecko w wysokości ustalonej
przez Sąd lub Sąd wydał rozstrzygnięcie o odstąpieniu od ustalenia świadczeń alimentacyjnych na dziecko.
2. W przypadku zaprzestania przez osobę zobowiązaną opłacania zobowiązania alimentacyjnego, o którym
mowa w ust.1 wszczyna się postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej.
§ 4. 1. Do czasu wydania przez Sąd rozstrzygnięcia o ustaleniu świadczeń alimentacyjnych na dziecko
na wniosek osoby zobowiązanej można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej można odstąpić w części
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty złożenia
wniosku.
3. Odstąpienie od ustalenia opłaty, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 następuje z zachowaniem zasady,
że wysokość ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie przekracza kwoty dochodu osoby
zobowiązanej, pomniejszonego o udokumentowane wydatki związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb,
nie więcej niż o kwotę minimum socjalnego z roku poprzedzającego złożenie wniosku, publikowanego przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
§ 5. Na wniosek osoby zobowiązanej odstępuje się od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
w razie usprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 14 dni, spowodowanej pobytem dziecka:
1) w szpitalu, sanatorium lub innym zakładzie leczniczym,
2) pod opieką zobowiązanego lub innej osoby na mocy postanowienia lub zgody sądu,
3) na mocy postanowienia lub zgody sądu w placówce funkcjonującej w oparciu o przepisy inne niż Ustawa.
§ 6. 1. Należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może być jednorazowo rozłożona na
wniosek osoby zobowiązanej na raty lub może zostać odroczony termin płatności na okres nie dłuższy niż
24 miesiące w przypadku uzasadnionym ważnym interesem osoby zobowiązanej lub interesem publicznym.
2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może być zastosowane wobec osoby zobowiązanej,
która przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust.1 zalegała w płatnościach za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej, za okresy nie dłuższe niż 3 miesiące.
3. Od należności, od których termin odroczono lub których spłatę rozłożono na raty pobiera się 50%
odsetek ustawowych, obowiązujących w dniu złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust.1.
§ 7. Należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może być umorzona w części lub w całości
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną możliwości
zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a spłata zobowiązania mogłaby prowadzić do ponownej utraty
możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
2) ściągnięcie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji osoby zobowiązanej,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub postępowanie egzekucyjne stało się bezskuteczne,
4) zobowiązany zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawił majątek nie podlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
5) zachodzi inny ważny interes osoby zobowiązanej lub interes publiczny.
§ 8. Umorzenie należności w przypadkach o których mowa w § 7 może nastąpić z urzędu, a w przypadkach
określonych w § 7 pkt 1, 3 lub 5 może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej
§ 9. 1. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub
odstąpienie w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej,
majątkowej i zdrowotnej osoby zobowiązanej.
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2. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust.1 przeprowadza się na wniosek osoby zobowiązanej,
którego wzór stanowi załącznik do uchwały lub na podstawie dokumentów i innych dowodów
potwierdzających okoliczności uzasadniające umorzenie w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczeniu
terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty.
4. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1 wydaje się w trybie określonym przepisami ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.).
§ 10. Traci moc Uchwała Nr LXXX/1035/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie
określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej zapewniającej opiekę całodobową.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
Załącznik
do Uchwały Nr LII/691/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 lipca 2012 r.
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ OSOBY ZOBOWIĄZANEJ
DO PONOSZENIA OPŁATY Z TYTUŁU POBYTU DZIECKA/DZIECI
W PIECZY ZASTĘPCZEJ
IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO:............................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA:₵ ₵-₵ ₵-₵ ₵ ₵ ₵ ...w ...............................................................
IMIONA RODZICÓW:......................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA:................................................................................................................
ADRES ZAMELDOWANIA:.............................................................................................................
Seria i nr dowodu osobistego: ............................PESEL ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵ ₵
₵.......................................
Nr telefonu........................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (DZIECI):......................................................................................
MIEJSCE POBYTU DZIECKA (DZIECI)........................................................................................
INFORMACJA O CZŁONKACH RODZINY
Imię
i nazwisko

Stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby
zobowiązanej

Stan
zdrowia

Miejsce
pracy/nauki

Źródło i wysokość
dochodu
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SYTUACJA ZAWODOWA
SYTUACJA ZDROWOTNA
SYTUACJA MIESZKANIOWA
STAŁE MIESIECZNE WYDATKI OSOBY/RODZINY ŁĄCZNIE:
W tym:

czynsz

Energia elektryczna

gaz

alimenty

wydatki na leczenie

inne

ŁĄCZNY DOCHÓD W RODZINIE
(na podstawie § 2 ust. 2 uchwały)
MINIMUM SOCJALNE
(z roku poprzedzającego złożenie oświadczenia o sytuacji życiowej)

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
data i podpis osoby zobowiązanej

data i podpis pracownika
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider

