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UCHWAŁA NR XXI/552/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej
Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 i 924) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) uchwala się, 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 ustalania opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) rodzicu – należy przez to rozumieć osobę zobowiązaną do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej;
2) dziecku – należy przez to rozumieć osobę niepełnoletnią jak również osobę pełnoletnią, o której mowa
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”;
4) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej albo kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, określone w ustawie;
5) opłacie - należy przez to rozumieć opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, do ustalenia której
właściwy jest Prezydent m. st. Warszawy;
6) osobie samotnie gospodarującej - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 6 pkt 10 ustawy;
7) rodzinie – należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 6 pkt 14 ustawy;
8) należności – należy przez to rozumieć należność główną oraz odsetki.
§ 3. 1. Można odstąpić od ustalenia opłaty jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej jest niższy niż 400% kryterium
dochodowego;
2) po odliczeniu stałych miesięcznych wydatków osoby samotnie gospodarującej lub rodziny pozostała kwota
dochodu jest niższa niż 300 % kryterium dochodowego – odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej
lub osoby w rodzinie, przy czym za stałe miesięczne wydatki uważa się w szczególności: opłatę za czynsz,
gaz, energię elektryczną, opłatę za pobyt w jednostkach pomocy społecznej, opłatę za pobyt w podmiotach
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leczniczych, opłatę za szkołę, bursę lub internat, opłatę za żłobek lub przedszkole, opłatę za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej, wydatki na leki lub leczenie;
3) dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 400%, ale
nie przekracza 600 % kryterium dochodowego, a w stosunku do rodzica lub w rodzinie rodzica występuje
co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) długotrwała lub ciężka choroba
b) niepełnosprawność,
c) orzeczona niezdolność do pracy,
d) bezrobocie,
e) bezdomność,
f) w rodzinie wychowuje się więcej niż dwoje dzieci lub rodzic samotnie wychowuje dziecko,
g) rodzic nie ukończył 25 roku życia i uczy się w szkole, uczelni wyższej lub w innych specjalistycznych
formach kształcenia, pozostając na utrzymaniu innych osób;
h) rodzic przebywa w placówce pomocy społecznej, albo w jednostce, w której udziela mu się świadczeń
zdrowotnych;
4) rodzic nie ukończył 18 roku życia i pozostaje na utrzymaniu innych osób;
5) rodzic przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym i nie posiada dochodu;
6) w postępowaniu w przedmiocie opłaty ustanowiono przedstawiciela dla osoby nieobecnej i zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że ustalona należność okazałaby się nieściągalna;
7) zachodzi przypadek interwencyjnego, trwającego nie dłużej niż 7 dni, pobytu dziecka w pieczy zastępczej
na innej podstawie niż postanowienie sądu;
8) wobec rodzica zastosowano ulgę w postaci całkowitego umorzenia należności z tytułu opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej, a sytuacja rodzica nie uległa zmianie.
2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na okres nie dłuższy
niż 24 miesiące, licząc od dnia wydania decyzji.
§ 4. 1. Należność może zostać umorzona w całości:
1) w przypadku spełnienia przez rodzica warunków wymaganych do odstąpienia od ustalenia opłaty;
2) w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne lub egzekucja została umorzona.
2. Należność może zostać umorzona w części w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie albo dochód
osoby samotnie gospodarującej przekracza 400% kryterium dochodowego. Umorzenie w części następuje
według następujących zasad:
Tabela nr 1
Dotyczy opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie albo dochodu rodzica będącego osobą samotnie gospodarującą
w stosunku do kwoty kryterium dochodowego

Zakres umorzenia
należności

powyżej 400% do 500%

90%

powyżej 500% do 600%

80%

powyżej 600% do 700%

70%

powyżej 700% do 800%

60%

powyżej 800% do 900%

50%
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powyżej 900% do 1000%

40%

powyżej 1000% do 1100%

30%

powyżej 1100% do 1200%

20%

powyżej 1200% do 1300%

10%

powyżej 1300%

0%

Tabela nr 2
Dotyczy opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie albo dochodu rodzica będącego osobą samotnie gospodarującą
w stosunku do kwoty kryterium dochodowego

Zakres umorzenia
należności

powyżej 400% do 500%

98%

powyżej 500% do 600%

96%

powyżej 600% do 700%

92%

powyżej 700% do 800%

88%

powyżej 800% do 900%

84%

powyżej 900% do 1000%

80%

powyżej 1000% do 1100%

76%

powyżej 1100% do 1200%

72%

powyżej 1200% do 1300%

68%

powyżej 1300% do 1400%

62%

powyżej 1400% do 1500%

56%

powyżej 1500% do 1600%

50%

powyżej 1600% do 1700%

46%

powyżej 1700% do 1800%

38%

powyżej 1800% do 1900%

32%

powyżej 1900% do 2000%

26%

powyżej 2000% do 2100%

20%

powyżej 2100% do 2200%

14%

powyżej 2200% do 2300%

8%

powyżej 2300% do 2400%

2%

powyżej 2400%

0%

§ 5. Można odroczyć termin płatności należności albo jej części albo rozłożyć na raty płatność należności
albo jej części, jeżeli jest to uzasadnione trudnościami z zapłatą należności, a interes m. st. Warszawy nie stoi
temu na przeszkodzie.
§ 6. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy
nowej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.
§ 8. Traci moc uchwała nr VII/126/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz.
Urz. Woj. Maz. poz. 2950).
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

