
UCHWAŁA NR XXXVI/676/05
Rady Miasta Szczecin
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 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 05 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); 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Rodziców zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w rodzinie 
zastępczej zwalnia się w całości z opłaty, na wniosek lub z urzędu, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% 
kwoty kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Rodzice zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w rodzinie 
zastępczej nie spełniający warunku określonego w § 1 ponoszą odpłatność na zasadach 
określonych w poniższej tabeli 

Tabela odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej o której mowa w art. 78 
ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w rodzinie zastępczej

Dochód rzeczywisty netto na osobę 
stanowi % kryterium dochodowego 

wg ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kwoty 
miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej - w 

procentach
do 120 zwolnienie z odpłatności

powyżej 120 do 150 6
powyżej 150 do 200 13
powyżej 200 do 250 20
powyżej 250 do 300 30
powyżej 300 do 350 45
powyżej 350 do 400 60
powyżej 400 do 450 80

powyżej 450 100

2. Ze względu na trudną sytuację materialną, finansową lub osobistą, rodzice mogą być 
częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub 
osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,  jeżeli 
wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:



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,

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 
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 4. 1. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, określa się w 
drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje się na okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Za niepełny miesiąc pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, osoby zobowiązane do 
ponoszenia opłaty ponoszą odpłatność w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu 
dziecka.

4. W przypadku ustania przyczyn zwolnienia z opłaty lub zmiany wysokości dochodów 
rodziców ponownie ustala się odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący  Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


