
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXXVI/676/05 z dnia 30 marca 
2005 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców 
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 
 

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362; Nr 202, poz. 1551; Nr 157, poz. 1241; nr 219, poz. 1706; 
Nr 221, poz. 1738; z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527) w związku  
z art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; 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 2007 r., Nr 173, poz. 1218;  
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 92, poz. 753; z 2010 r., Nr 28, 
poz. 146, Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527), zmienia uchwałę Rady Miasta Szczecin  
Nr XXXVI/676/05 z dnia 30 marca 2005 r. w ten sposób, Ŝe: 
 

§ 1. W § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
NiezaleŜnie od zasad, o których mowa w ust. 1 dodatkowe lub całkowite zwolnienie rodziców 
z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 
78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej moŜe mieć miejsce ze względu na trudną sytuację 
materialną, finansową lub osobistą, jeŜeli wystąpi co najmniej jedna z poniŜszych przesłanek: 

1) rodzic lub rodzice wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką; 
2) rodzic lub rodzice ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w 

placówkach pomocy społecznej, placówkach zapewniających opiekę, wychowanie, 
rehabilitację lub innej placówce bądź rodzinie zastępczej; 

3) rodzic lub rodzice odbywają karę pozbawienia wolności; 
4) wystąpi inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba 

bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w 
wyniku klęski Ŝywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

2. Po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 
Zwolnienie częściowe lub całkowite z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie 
zastępczej moŜe obejmować zarówno oboje rodziców jak i jednego z nich. 

3. po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 
Opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 
78 ust. 5, do wysokości miesięcznej pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie, wnoszą solidarnie rodzice przy czym 
warunki rozłoŜenia płatności na oboje zobowiązanych rodziców  kształtują się następująco: 

1) gdy rodzice dziecka prowadzą wspólne  gospodarstwo domowe – odpłatność za pobyt 
dziecka zostaje nałoŜona na oboje rodziców; 

2) gdy rodzice dziecka prowadzą osobne gospodarstwa domowe – odpłatność za pobyt 
dziecka zostaje nałoŜona na kaŜdego z rodziców z osobna, stosownie do 
indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej kaŜdego z 
nich; 



3) gdy udało się ustalić sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową tylko 
jednego z rodziców dziecka – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałoŜona na 
jednego rodzica z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. 

 
§ 2. W pozostałej części uchwała z dnia 30 marca 2005 r. pozostaje bez zmian. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 


