Uchwała Nr XL/237/06
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców
z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
Na podstawie art. 40 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) i art. 79 ust. 6 ustawy
z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 99 poz.
1001, Nr 273, poz. 2703; Dz. U z 2005r. Nr 179, poz. 1487) Rada Powiatu uchwala
WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA RODZICÓW Z
OPŁAT ZA POBYT DZIECKA ORAZ OSOBY PEŁNOLETNIEJ
W RODZINIE ZASTĘPCZEJ
ROZDZIAŁ I
Warunki całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby
pełnoletniej w rodzinie zastępczej
§ 1. 1. Na wniosek lub z urzędu zwalnia się całkowicie rodziców pozbawionych władzy
rodzicielskiej i rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub
ograniczona z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, do
czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę po osiągnięciu pełnoletności, w
szczególności z powodu:
1) nie posiadających żadnego źródła dochodu,
2) utrzymujących się wyłącznie z pomocy uzyskiwanej od członków rodziny,
innych osób, z którymi wspólnie zamieszkują lub ze świadczeń pomocy
społecznej,
3) samotnie wychowujących dzieci i utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń
alimentacyjnych oraz świadczeń pomocy społecznej,
4) samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty, zwanej
„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, o której mowa w
art.. 8 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy,
5) osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty, zwanej
„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 cyt ustawy,
6) rodziny, w których dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie
gospodarującej”, o której mowa w art.. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy,
7) niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza lub jest równy 200%
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 cyt. ustawy,
8) których miejsce pobytu nie jest znane,
9) odbywających karę pozbawienia wolności i nie posiadających żadnego
dochodu,

10) ponoszących opłatę za pobyt innego dziecka w rodzinie zastępczej, placówce
opiekuńczo – wychowawczej lub w domu pomocy społecznej.
ROZDZIAŁ II
Warunki częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby
pełnoletniej w rodzinie zastępczej
§ 2. 1. Zwalnia się częściowo z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby
pełnoletniej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę po osiągnięciu
pełnoletności rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej i rodziców, którym władza
rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, w przypadku gdy dochód osób
samotnie gospodarujących, osób w rodzinie i rodzin:
1) nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 cyt. ustawy – ustala się opłatę w wysokości
10% kwoty odpowiadającej wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz osoby pełnoletniej do
czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę po osiągnięciu
pełnoletności,
2) nie przekracza lub jest równy 300% kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 cyt. ustawy – ustala się opłatę w wysokości
20% kwoty odpowiadającej wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz osoby pełnoletniej do
czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę po osiągnięciu
pełnoletności,
ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe
§ 3. Decyzje o całkowitym lub częściowym zwolnieniu rodziców pozbawionych władzy
rodzicielskiej i rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub
ograniczona, z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej do
czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę po osiągnięciu pełnoletności,
wydaje się na okres nie dłuższy iż rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiego
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/120/04 Rady Powiatu Łobeskiego z dnia 21 maja 2004r. w
sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty
rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo –
wychowawczej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

