
Załącznik do Uchwały Nr X/46/2011

Rady Powiatu w Pułtusku    

z dnia 30 marca 2011r. 

Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej

lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych i kuratorów w przypadku, gdy dysponują

dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w

art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w całodobowej

placówce opiekuńczo -  wychowawczej.

§1.

1. Starosta może częściowo albo całkowicie zwolnić z opłat za pobyt dziecka lub osoby

pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej,  w całodobowej placówce opiekuńczo -  wychowawczej na wniosek lub

z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny lub osoby, na podstawie

przeprowadzonego wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych.

2. Decyzję administracyjną w sprawach o których mowa w ust.  1 wydaje,  z upowa-

żnienia  Starosty  Pułtuskiego,  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie

w Pułtusku.

§2.

Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje sie na okres nie

dłuższy niż  1 rok.

§3.

1. Z  obowiązku ponoszenia  opłat  za  pobyt  dziecka  w  całodobowej  placówce

opiekuńczo-wychowawczej są zwolnieni:

1) całkowicie – rodzice, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, opiekunowie prawni lub

kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka i których dochód jest

niższy lub równy 200% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia

12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) częściowo – rodzice, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, opiekunowie prawni lub

kuratorzy,  w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka i  których dochód

jest wyższy od 200% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy

społecznej.



2. Niezależnie od kryterium dochodowego określonego w ust. 1, Starosta może zwolnić

z opłat za pobyt pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w ww. placówce także w

innych przypadkach uwzględniając okoliczności, takie jak:

1) ubóstwo,

2) bezdomność,

3) długotrwała  lub ciężka choroba,

4) bezrobocie,

5) niepełnosprawność,

6) zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,

7) alkoholizm i narkomania,

8) bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

9) konieczność ponoszenia opłat za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy

społecznej, ośrodku wsparcia, innej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub

rehabilitacyjnej.

§4.

Ustala  się  progi  dochodowe  stanowiące  wielokrotność  kryterium  dochodowego

ustalonego  zgodnie  z  art.  8  ust.1  ustawy  o  pomocy  społecznej  oraz  wysokość

odpłatności za pobyt dziecka    w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej –

zgodnie z poniższą tabelą.

L.p. Próg dochodowy w %
Odpłatność  rodziców  dziecka,  osoby
pełnoletniej  lub  jej  rodziców,  opiekunów
prawych  i  kuratorów  w  %  ustalana  od
średniego  miesięcznego  kosztu  utrzymania
wychowanka  w  placówce  opiekuńczo-
wychowawczej.

200 i poniżej 0
1. 201-250 5
2. 251-300 10
3. 301-350 20
4. 351-400 30
5. 401-450 40
6. 451-500 50
7. 501-550 60
8. 551 i powyżej Pełna odpłatność


