
Uchwała Nr IV/29/06

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego  zwalniania rodziców 
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Na  podstawie  art.12  pkt  11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym
(j.t. DzU z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art.8 ust.1, art.9 ust.1,5,7,  art.10 ust.3,  art. 79  ust. 6
ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( j.t. DzU  nr 64, poz. 593), §1 ust.1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie  zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń  pieniężnych z  pomocy społecznej  (  DzU nr  135,  poz.  950)  Rada  Powiatu  w Pułtusku
uchwala co następuje :

§1.
1. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  ze  względu  na  trudną  sytuację  materialną

rodziny,  Starosta  Pułtuski  na  wniosek  rodziców dziecka  lub  z  urzędu może  zwolnić  w
części                      lub w całości z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na
warunkach określonych            w niniejszej uchwale.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje się na okres nie dłuższy
niż 1 rok.

3. Całkowite  zwolnienie  z  opłaty  za  pobyt  dziecka   w  rodzinie  zastępczej  przysługuje
rodzicom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej
jest  niższy                   lub równy 100% kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny, określonego w  art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

4. Częściowe  zwolnienie  z  opłaty  za  pobyt  dziecka  w  rodzinie  zastępczej  przysługuje
rodzicom  
o dochodach:

1) dla osób samotnie gospodarujących:

a)   478,00 do 550,00         -        zwolnienie w wysokości 90% za każde dziecko,
b)   551,00 do 650,00         -        zwolnienie w wysokości 80% za każde dziecko,
c)   651,00 do 750,00         -        zwolnienie w wysokości 70% za każde dziecko,
d)   751,00 do 850,00         -        zwolnienie w wysokości 60% za każde dziecko,
e)   851,00 do 900,00         -        zwolnienie w wysokości 50% za każde dziecko,
f)   901,00 do 1000,00       -        zwolnienie w wysokości 40% za każde dziecko,
g)  1001,00 do 1100,00     -        zwolnienie w wysokości 30% za każde dziecko,
 i)  1101,00 do 1200,00     -        zwolnienie w wysokości 20% za każde dziecko,
 j)  1201,00 do  1300,00    -        zwolnienie w wysokości 10% za każde dziecko,
k)  1301 i powyżej             -        pełna odpłatność.

2) na osobę w rodzinie:

a)  352,00 do 450,00         -         zwolnienie w wysokości 90% za każde dziecko,



b)  451,00 do 550,00         -        zwolnienie w wysokości 80% za każde dziecko,
c)  551,00 do 650,00         -        zwolnienie w wysokości 70% za każde dziecko,
d)  651,00 do 750,00         -        zwolnienie w wysokości 60% za każde dziecko,
e)  751,00 do 800,00         -        zwolnienie w wysokości 50% za każde dziecko,
f)  801,00 do 900,00          -        zwolnienie w wysokości 40% za każde dziecko,
g) 901,00 do 1000,00        -        zwolnienie w wysokości 30% za każde dziecko,
 i) 1001,00 do 1100,00      -        zwolnienie w wysokości 20% za każde dziecko,
 j) 1101,00 do  1200,00     -        zwolnienie w wysokości 10% za każde dziecko,
k) 1201 i powyżej             -        pełna odpłatność.

5. Przy ustalaniu odpłatności  rodziców za  pobyt dziecka  w rodzinie  zastępczej  w składzie
rodziny  uwzględnia  się  to  dziecko,  a  także   dzieci  przebywające  w  domu  pomocy
społecznej,  rodzinie  zastępczej  i  placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  jeżeli  rodzice
ponoszą odpłatność za ich pobyt.

§2.
Niezależnie  od  kryterium dochodowego określonego w §  1  ust.  4,  Starosta  może  zwolnić  z  opłat
za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej także w innych przypadkach jeżeli za zwolnieniem przemawia
szczególnie trudna sytuacja rodziny  spowodowana m.in.:

1) ubóstwo,
2) długotrwała choroba lub ciężka choroba,
3) bezrobocie,
4) bezdomność,
5) niepełnosprawność,
6) bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
7) śmierć członka rodziny,
8) zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa,
9) alkoholizm lub narkomania,
10) konieczność ponoszenia opłat za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej,

ośrodku wsparcia, innej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rehabilitacyjnej.

§3.
Traci moc uchwała nr XVII/133/04 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie:
określenia  warunków częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  rodziców z  opłat  za  pobyt  dziecka
w rodzinie zastępczej.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
    

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Czesław Czerski 


