
UCHWAŁA NR XXXVII/414/09  
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO  

z dnia 27 października 2009 r.  
 

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych 

 

Na podstawie art. 79 ust.6, art. 81 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn.: Dz.U.z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn.zm.) w związku z art. 

12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. : 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 4 oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn.zm.) 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców 

z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastepczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej 

oraz osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-

wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed 

osiągnięciem pełnoletności.  

§ 2. 1. Przy ustaleniu odpłatności rodziców bierze się pod uwagę sytuację 

rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową. 

2. W zależności od sytuacji dochodowej, rodzice ponoszą odpłatność za pobyt 

dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej, według 

zasad określonych w tabeli stanowiącej załącznik do Uchwały.  

§ 3. 1. Zwolnienie całkowite lub częściowe z odpłatności niezależnie od sytuacji 

dochodowej i zasad określonych w § 2 może nastąpić w przypadku uzasadnionych 

okoliczności dotyczących sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i majątkowej a w 

szczególności długotrwałej choroby w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności, 

klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego powodującego pogorszenie sytuacji 

materialnej osób zobowiązanych do opłaty. 

2. Odstępuje się od ustalenia opłaty określonej w §1 gdy dochód na osobę jest 

niższy niż kryterium dochodowe.  

3. Przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce 

opiekuńczo - wychowawczej w składzie rodziny uwzględnia się to dziecko, a także 

dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, całodobowej 

placówce opiekuńczo - wychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za ich 

pobyt.  

§ 4. 1. Dochód rodziny lub osoby ustala się na podstawie wywiadu 

środowiskowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Zwolnienie może nastąpić na wniosek lub z urzędu.  

§ 5. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje się również do rodziców 

pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, których władza rodzicielska została

zawieszona albo ograniczona.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.  

§ 7. Tracą moc : 

1. Uchwała Nr XXV/275/05 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 

2005r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych.  

2. Uchwała Nr XXIII/258/05 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 25 lutego 

2005r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za 

pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych.  

§ 8. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Jarosławskiego
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