UCHWAŁA NR VII/44/2011
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich
rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i osób
pełnoletnich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu i poza powiatem
oraz za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) ) oraz art. 79 i 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2) ) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej
opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba
pełnoletnia lub jej rodzice, opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują
dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę
pełnoletnią nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby
pełnoletniej.
2. Za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce w rodzinie zastępczej opłatę
ponoszą, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka umieszczonego w tej rodzinie, rodzice dziecka.
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej
lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 ustala, w drodze decyzji administracyjnej, starosta
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki
opiekuńczo – wychowawczej lub rodziny zastępczej.
§ 2. 1. Od ponoszenia odpłatności, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, rodzice dziecka, osoba
pełnoletnia lub jej rodzice, opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być zwolnieni częściowo lub
całkowicie na podstawie wniosku złożonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Toruniu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwolnienie z opłat, o których mowa w ust.
1 może nastąpić także z urzędu.
§ 3. 1. Całkowite zwolnienie z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie
zastępczej bądź w placówce opiekuńczo – wychowawczej może nastąpić wyłącznie w przypadku,
gdy rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, opiekunowie prawni lub kuratorzy nie
dysponują żadnymi dochodami lub dochody te nie przekraczają kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie zgodnie z § 1 pkt 2 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055).
2. W uzasadnionych przypadkach, zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 może
nastąpić z urzędu jeśli występują uzasadnione okoliczności, w szczególności z powodu:
1) długotrwałej choroby skutkującej zwiększonymi wydatkami na leki,
2) bezrobocia,
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3) niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,
4) strat materialnych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych,
5) pobytu w zakładzie karnym i domu pomocy społecznej,
6) gdy rodzice płacą alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej bądź w innej
placówce,
7) gdy głównym dochodem rodziny są świadczenia z pomocy społecznej,
8) zwolnienie z opłaty może nastąpić również, gdy do ponoszenia odpłatności zobowiązana jest
samotna kobieta w ciąży w trudnej sytuacji materialnej.
3. W pozostałych przypadkach, w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej
i materialnej rodziców może nastąpić częściowe zwolnienie z opłat zgodnie z tabelą ustalającą
kryteria, według których rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, opiekunowie prawni lub
kuratorzy ponoszą odpłatność za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu toruńskiego i poza nim, stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały.
4. Zwolnienie z opłat może nastąpić maksymalnie na okres 1 roku.
§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały wnoszone są za dzieci
przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu toruńskiego do kasy
przedmiotowej placówki lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji, a za dzieci pochodzące
z powiatu toruńskiego, a umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego
powiatu do kasy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu lub na rachunek bankowy,
wskazany w decyzji.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/112/08 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2008
r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich
rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i osób
pełnoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu
i poza powiatem oraz za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiemu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Siemianowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr
92, poz. 753 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202,p oz. 1551, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842.
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Załącznik do Uchwały Nr VII/44/2011
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik.pdf
Tabela ustalająca kryteria, według których rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice,
opiekunowie prawni lub kuratorzy ponoszą odpłatność za pobyt dzieci i osób pełnoletnich
w rodzinach zastępczych oraz placowkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu
toruńskiego i poza powiatem
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