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UCHWAŁA NR VIII/46/11
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich 
rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami 
dziecka z ponoszenia odpłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 i 
6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. 
zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, opłatę ponoszą 
rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy 
w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka. 

§ 2. 

Opłata za pobyt w placówce ponoszona jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 

§ 3. 

Kwota odpłatności ustalana jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w oparciu o kryterium dochodowe, 
ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, osób 
zobowiązanych do ponoszenia odpłatności. 

§ 4. 

Zwalnia się całkowicie lub częściowo z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce, jeżeli 
występują uzasadnione okoliczności, a w szczególności: niskie dochody, bezrobocie, długotrwała 
choroba i udokumentowane wysokie wydatki na leki i leczenia, niepełnosprawność, alkoholizm, 
narkomania lub zdarzenie losowe powodujące pogorszenia sytuacji materialnej osób zobowiązanych 
do opłaty. 

§ 5. 

Całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek lub z urzędu, ze względu na 
trudną sytuację materialną rodziny lub osoby, ustaloną na podstawie przeprowadzonego wywiadu 
środowiskowego u osób zobowiązanych. 

§ 6. 

Ustala się następujące progi dochodowe stanowiące wielokrotność kryterium dochodowego zgodnego 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określające % wysokość odpłatności za pobyt dziecka 
w placówce w stosunku do wysokości miesięcznego kosztu utrzymania. 

Dochód w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej 

Procent odpłatności ponoszonej przez zobowiązanego w oparciu o średni 
miesięczny koszt utrzymania dziecka ustalony na podstawie art. 86 ust. 

7 ustawy o pomocy społecznej 
dochód w wysokości 150% kryterium 

dochodowego i poniżej 0% 

dochód w wysokości 151% do 200% kryterium 2% 
dochód w wysokości 201% do 250% kryterium 5% 
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dochód w wysokości 251% do 300% kryterium 10% 
dochód w wysokości 301% do 400% kryterium 20% 
dochód w wysokości 401% do 500% kryterium 30% 
dochód w wysokości 501% do 700% kryterium 40% 
dochód w wysokości 701% do 900% kryterium 50% 

dochód w wysokości 901% i powyżej 100% 

§ 7. 

Opłaty za pobyt dziecka w placówce z uwzględnieniem zwolnienia udzielonego zgodnie z niniejszą 
uchwałą, ustala się w drodze decyzji administracyjnej w trybie i na zasadach określonych w ustawie 
o pomocy społecznej. 

§ 8. 

Odstępuje się od ustalania odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, na 
wniosek lub z urzędu w przypadku: 

1) Pozostawienia dziecka przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu. 

2) Płacenia alimentów dobrowolnie lub zasądzonych przez sąd na dziecko przebywające w placówce. 

3) Posiadania przez rodziców grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym z powodu: 

- upośledzenia umysłowego, 

- długotrwałej choroby psychicznej. 

4) Niemożności ustalenia miejsca pobytu rodziców. 

§ 9. 

Traci moc Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 11. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 


