
Uchwała Nr 428/XIX/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej dziecka, 
które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwało na terenie 

Miasta Lublin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje: 

§ 1
Uchwała określa szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 
ustalenia opłaty za pobyt w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej dziecka, 
które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwało na terenie Miasta 
Lublin. 

§ 2
1. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić, gdy: 

1) dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy 
społecznej, zwanego dalej kryterium dochodowym; 

2) dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych nie 
przekracza 300% kryterium dochodowego i osoby te: 
a) wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką lub 
b) realizują ustalenia planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub 
c) ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w pieczy zastępczej, 

w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających 
całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację. 

3) wniesienie opłaty spowoduje, że dochód osoby lub dochód na osobę 
w rodzinie, osób zobowiązanych będzie niższy niż 200% kryterium 
dochodowego; 

4) wystąpiła jedna z niżej wymienionych okoliczności: 
a) bezdomność osoby zobowiązanej, 
b) długotrwała lub ciężka choroba ograniczająca możliwości zarobkowania, 
c) orzeczona niepełnosprawność ograniczająca możliwości zarobkowania, 
d) osoba zobowiązana przebywa w placówce pomocy społecznej, 
e) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 
f) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia, 
g) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona, 
h) nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej, 
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i) osoba zobowiązana reguluje dobrowolnie lub na podstawie orzeczenia sądu 
alimenty na rzecz dziecka, 

j) klęska żywiołowa, ekologiczna lub zdarzenie losowe. 
2. Odstąpienie od ustalenia opłaty osobom dysponującym dochodem dziecka może 

nastąpić, gdy dochód dziecka jest gromadzony na odrębnym rachunku bankowym 
w celu wykorzystania po opuszczeniu pieczy zastępczej. 

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić za okresy dłuższej niż 4 dni 
nieobecności dziecka w pieczy zastępczej z powodu przebywania u osoby 
zobowiązanej na podstawie zgody sądu rodzinnego. 

4. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje z urzędu w przypadku nie 
przekraczającego 4 dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję 
pogotowia rodzinnego lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
interwencyjnego. 

§ 3
Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami, należności za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy: 
1) osoba zobowiązana spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 1; 
2) osoba zobowiązana zmarła; 
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności; 
4) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została 

umorzona; 
5) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania 

przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki 
i wychowania, a utrzymanie zobowiązania finansowego mogłoby prowadzić do 
utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania; 

6) osobą zobowiązaną jest osoba, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i spełnia kryteria do 
otrzymania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

§ 4
Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, należności za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy dochód osoby lub dochód na osobę 
w rodzinie, osób zobowiązanych wynosi nie więcej niż 350% kryterium dochodowego 
oraz spełniona jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

1) osoby zobowiązane realizują ustalenia planu pracy z rodziną, o którym mowa 
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką; 
3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny 

w pieczy zastępczej, w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach 
zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację; 

4) występują okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4. 

§ 5
Rozłożenie na raty zaległości lub należności z tytułu opłaty może nastąpić 

w przypadku, gdy rokuje zapłatę należności w całości. 
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§ 6
Odroczenie terminu płatności może nastąpić w przypadku, gdy rokuje zapłatę 

należności. 

§ 7
Zastosowanie ulg, o których mowa w § 2 - 6, w stosunku do osób zobowiązanych 

do ponoszenia opłaty solidarnie może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej 
indywidualnie i nie wpływa na wysokość zobowiązania. 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

§ 10
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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