
UCHWAŁA NR XIV / 124 / 2004

Rady Powiatu Chełmińskiego 

z dnia 16 czerwca 2004 r. 

w  sprawie: określenia  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  z  opłaty  za  pobyt

dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. 

Na  podstawie  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym

( D. U. Nr 142 z 2001 r.poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 79 ust.1 pkt. 6 ustawy o pomocy społecznej

z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 , poz.593 z 2004 r. z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w dalszych zapisach niniejszej  uchwały mówi się o kryterium dochodowym rozumie się

przez to dochód na osobę w rodzinie rozumieniu art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z 2004 r. z późn. zm.)

§ 2.

Ustala się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka

lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej:

1. Całkowicie zwalnia się z odpłatności w przypadku gdy:

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy 130 % kryterium dochodowego,

2. Zwalnia się z odpłatności:

a)  w 90 % jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 130% i nie przekracza lub jest

równy180% kryterium dochodowego,

b)  w 80 % jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 180% i nie przekracza lub jest

równy 200% kryterium dochodowego,

c)  w 70 % jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 200% i nie przekracza lub jest

równy 250% kryterium dochodowego,

3. Zwalnia  się  całkowicie  z  odpłatności  osobę,  która  płaci  alimenty  na  dziecko  umieszczone

w rodzinie zastępczej.

4. Zwalnia się częściowo lub całkowicie z odpłatności na wniosek rodziców, osoby pełnoletniej lub

opiekunów,  kuratorów  w przypadku  gdy dysponują  dochodem dziecka  albo  z  urzędu  jeżeli



występują  uzasadnione  okoliczności,  w  szczególności:  długotrwała  choroba,  bezrobocie,

niepełnosprawność  śmierć  członka  rodziny,  straty  materialne  powstałe  w  wyniku  klęsk

żywiołowych lub innych zdarzeń losowych.

5. Zwolnienie całkowite lub częściowe z opłaty może nastąpić również wtedy gdy do ponoszenia

odpłatności zobowiązana jest kobieta w ciąży lub osoba samotnie wychowująca dziecko będąca

w trudnej sytuacji materialnej.

6. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje się na okres nie dłuższy niż

rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Zbigniew Orzechowski


