Uchwała nr LVIII/536/2010
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Na podstawie art. 12. pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 79. ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18
marca 2010 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2010 roku Nr 81 poz. 527)
Rada Powiatu w Tarnowskich Górach
uchwala:
§1
Przyjmuje się regulamin częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w rodzinie zastępczej w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/290/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2004 roku w
sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Załącznik do uchwały nr LVIII/536/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku

REGULAMIN CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA
LUB OSOBY PEŁNOLETNIEJ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ.
I. Zasady ogólne
1. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej jest odpłatny.
2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z upoważnienia
Starosty na okres nie dłuższy niż 1 rok.
II. Częściowe zwalnianie rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
1. Rodziców można zwolnić częściowo z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, gdy dochód
rodziny jest wyższy od kryterium dochodowego rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku nr 175, poz. 1362 ze zm.)
2. W stosunku do rodziców częściowo zwalnianych z opłat ustala się opłatę częściową.
3. Częściową opłatę rodzice ponoszą solidarnie:
a) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe – opłata za pobyt dziecka zostaje nałożona solidarnie na oboje rodziców,
b) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących osobne
gospodarstwa domowe – opłatę za pobyt dziecka nakłada się solidarnie na oboje rodziców przy
uwzględnieniu indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej każdego z
nich,
c) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono tylko z jednym rodzicem – opłata za pobyt
dziecka zostaje nałożona na tego rodzica.
4. Wysokość częściowej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ustala się wg następującego
wzoru:
Oc = (DR-KDR):LO
Oc - częściowa opłata
DR - dochód rodziny (suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie zgodnie z art.8 ust. 3 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku nr 175, poz. 1362 ze zm.)),
KDR - kryterium dochodowe rodziny (zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 roku nr 175, poz. 1362 ze zm.)), tj. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie
pomnożone przez liczbę osób w rodzinie.
LO - liczba osób w rodzinie (w składzie rodziny uwzględnia się dziecko, za pobyt którego ustalana jest
opłata, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczowychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za ich pobyt).
5. W przypadkach występowania uzasadnionych okoliczności, takich jak: długotrwała lub ciężka choroba,
ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, wielodzietność, śmierć w rodzinie,
straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub inne zdarzenia losowe, brak umiejętności w
przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej lub zakładu karnego,
częściowa opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej stanowi połowę kwoty obliczonej według
wzoru określonego w pkt II ppkt 4.
III. Całkowite zwalnianie rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
1. Zwalnia się całkowicie rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, gdy:
a) dochód osoby lub rodziny jest równy lub nie przekracza kryterium dochodowego o którym mowa w
art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku nr 175,
poz. 1362 ze zm.),
b) częściowa opłata jest mniejsza niż 1% podstawy ustalania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
IV. Postanowienia końcowe
1. Powyższe zasady dotyczą także ustalania opłat rodziców za pobyt osoby pełnoletniej przebywającej w
rodzinie zastępczej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 roku nr 175, poz. 1362 ze zm.).
2. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
niweczyłoby skutki różnorakiej pomocy udzielanej rodzicom lub zamieszkującym z nimi dzieciom, albo
gdy za nie wnoszeniem opłaty przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, można odstąpić
od żądania opłaty.

