
4

UCHWAŁA NR >W /^0) ^030
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 5(< C.2t:Wsfcco20 r.

\

w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz.
920) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.:
Dz.U. z 2020 r. póz. 821) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci oraz osób pehioletnich w pieczy
zastępczej wobec rodziców biologicznych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała nr VII/38/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określania
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia
na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców
biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy
zastępczej.

§3. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy
dotychczasowej uchwały Rady Powiatu Łowickiego nr VII/38/2015 z dnia 25 marca 2015 r.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

/^ §5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RAJ^,
Tfc^^-P^-^
Majrek Jędrzej czak

Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego

RADCA PRAWNY
)0o<^ ^

Joahna Bóciąga
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 194 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie piec2y zastępczej
(t.j. Dz. U 2020 póz. 821) Rada Powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty.

W dniu 29.04.2015 r. Rada Powiatu Łowickiego podjęła Uchwałę nr VI1/38/2015 w sprawie określania
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.

Stosowanie powyższej uchwały w praktyce wykazało, iż część zapisów wymaga zmiany i doprecyzowania.
W odniesieniu do poprzedniej uchwały wprowadzono możliwość częściowego odstępowania i ustalania częściowej
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w zależności od dochodu osób zobowiązanych w stosunku do właściwego
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zlikwidowano natomiast możliwość
procentowego umarzania należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
w zależności od dochodu osoby zobowiązanej w stosunku do właściwego kryterium dochodowego, ze względu na brak
zastosowania tej możliwości w praktyce.

Doprecyzowano zasady określania dochodu osoby zobowiązanej przy ustalaniu opłaty za pobyt dziecka lub
osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz rozgraniczono wysokość procentowego odstąpienia od ustalenia opłaty
rodzicom biologicznym za pobyt dzieci lub osób pełnoletnich w zależności od rodzaju pieczy zastępczej. Wysokość
procentowego odstąpienia od ustalenia opłaty osobom zobowiązanym za pobyt dziecka w pieczy zastępczej została
ustalona w sposób umożliwiający funkcjonowanie im w strukturach własnej rodziny i środowisku lokalnym.
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Załącznik do uchwały vr..)Q^}]\l^).\4lQ3-0
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia<SL' L^fy^^2020 r.
w sprawie określania szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

^^

^^.

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

§1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

l) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U.
z 2020 r. póz.821);

2) rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - oznacza to rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową,
zawodową w tym pełniącą fimkcję pogotowia rodzinnego, zawodową specjalistyczną, pomocową, rodzinny dom
dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjny ośrodek
preadopcyjny;

3) dochodzie - oznacza to dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej ustalony zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej ;

4) kryterium dochodowym - oznacza to kryterium określone w art. 8 ust. l pkt l i2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2019 r.póz. 1507, z późn. zm.) waloryzowane zgodnie z zasadami ustalonymi w tej
ustawie;

5) opłacie - oznacza to wysokość wydatków ponoszonych miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub
osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 193 ust. l ustawy;

6) osobie zobowiązanej - oznacza osobę, o której mowa w art. 193 ust. l i 6 ustawy;
7) niezdolności do pracy - oznacza trwałą bądź czasową przeszkodę w podjęciu zafa-udnienia spowodowaną chorobą,

niepełnosprawnością bądź koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym lub chorym członkiem rodźmy.

§2
l. Umorzenie w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie
w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzmnej lub instytucjonahiej pieczy
zastępczej od osoby zobowiązanej następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu w formie decyzji
admmistracyjnej.

2. Decyzją administracyjną ustala się:

l) wysokość opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej lub mstytucj analnej pieczy zastępczej;
2) umorzenie w całości lub części opłaty łącznie z odsetkami;
3) odroczenie tenninu płatności lub rozłożenie na raty;
4) odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej w całości lub

części;



l.
^..

3. Decyzję o umorzeniu w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub
odstąpieniu w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej lub
instytucjonalnej pieczy zastępczej wydaje się na czas określony, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy.

4. Podstawą wydania decyzji, o której mowa § 2 pkt. 2 jest oświadczenie osoby zobowiązanej o jej sytuacji rodzinnej,
zawodowej, dochodowej, dochodowej i zdrowotnej.

5. Od osoby zobowiązanej można żądać dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów w celu zbadania zbadania sytuacji
rodzinnej, zawodowej, dochodowej i zdrowotnej osoby zobowiązanej, a także wystąpić do właściwego ośrodka pomocy
społecznej i innych instytucji o ustalenie sytuacji rodzinnej, zawodowej, dochodowej, dochodowej i zdrowotnej osoby
zobowiązanej.

6. W przypadku ustania przyczyn odstąpienia od ustalenia opłaty, podejmuje się czynności skutkujące ustaleniem tego
zobowiązania.

7. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może obejmować oboje rodziców jak i jednego
z nich.

§3
l. Przy ustalaniu dochodu osoby zobowiązanej określonego w §1 pkt. 3 uchwały bierze się pod uwagę dochód osób
wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspótae gospodarstwo domowe. Dochód osób zobowiązanych ustala się
w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

2. Od dochodu osoby zobowiązanej określonego w §1 pkt. 3 uchwały odejmuje się:

l) opłaty dokonywane na rzecz innych członków rodziny tytułem alimentów;

2) opłaty na rzecz członków rodziny z tytułu przebywania ich w jednostkach pomocy społecznej oraz innych
mstytucjach zapewniających całodobową opiekę.

§4
l. Opłaty, o których mowa w § l pkt. 5 nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej
przebywa u rodziców, w przypadku \vydania przez Sąd rodzinny zgody na iirlopowanie dziecka.

2. Zwohiienie, o którym mowa w § 4 pkt.l następuje od pierwszego dnia urlopowania, w którym dziecko rozpoczęło
pobyt u rodzica biologicznego do dnia faktycznego zakończenia pobytu dziecka u rodzica biologicznego.

DZIAŁ II

ODSTĄPIENIE OD USTALENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

§5
l. Całkowite odstąpienie od ponoszenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

2. Całkowite odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku
wystąpienia jednej z poniższych przesłanek:

l) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kwoty kryterium
dochodowego;

2) osoba zobowiązana przebywa w zakładzie penitencjarnym i nie świadczy pracy;

3) osoba zobowiązana j est osobą ubezwłasnowolnioną;

4) osoba zobowiązana jest osobą z orzeczoną niepetoosprawnością, długotrwale lub ciężko chorą;

5) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej
placówce całodobowej;

6) rodzic biologiczny dziecka jest niepełnoletni (odstąpienie od ustalenia opłaty następuje do czasu osiągnięcia
przez osobę zobowiązaną pełnoletniości);
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7) osoba zobowiązana płaci regularnie alimenty sądowe lub dobrowolne na rzecz dziecka przebywającego
w pieczy zastępczej i nie posiada zaległości w alimentacji powyżej 3 miesięcy.

§6
l. Częściowe odstąpienie od ponoszenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.
2. Odstąpienie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz
z odsetkami uzależnione jest od % posiadanego dochodu wnioskodawcy w stosunku do kryterium dochodowego, według
zasad określonych zgodnie z poniższymi tabelami:
Tabela l

L.p. Dochód osoby zobowiązanej w stosunku do kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium

dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Wysokość procentowego odstąpienia od ustalenia opłaty
rodzicom biologicznym za pobyt dziecka w

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
l Do 200% nieodpłatnie

2 Od 201% do 300% 90%

3 Od 301% do 400% 85%

4 Od 401 % do 450% 80%

5 Od 451% do 500% 60%

6 Od 501 % do 550% 50%

7 Powyżej 550% 0%

Tabela 2

L.p. Dochód osoby zobowiązanej w stosunku do kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium

dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Wysokość procentowego odstąpienia od ustalenia opłaty
rodzicom biologicznym za pobyt dziecka w

INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
l Do 200% nieodpłatnie

2 Od 201% do 300% 98%

3 Od 301% do 400% 96%

4 Od 401% do 450% 94%

5 Od 451% do 500% 92%

6 Od 501 %do 550% 90%

7 Od 5 51% do 600% 80%

8 Od 601 % do 650%'o 70%

9 Od 651 %do 700% 50%

10 Od 701 % do 800 % 30%

11 Powyżej 800 % 0%

3. Kwota opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej nie może spowodować, by dochód osoby
zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej po uregulowaniu opłaty był niższy niż 110%
kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej.

§7
l. Postępowania w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie wszc2yna się w przypadku,

a) gdy w wyniku przeprowadzonych czynności administracyjnych nie zostało ustalone miejsce pobytu osoby
zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej z uwagi na brak stałego miejsca
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zameldowania osoby zobowiązanej oraz brak możliwości ustalenia tymczasowego miejsca pobytu osoby
zobowiązanej;

b) gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie
podała adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ponowne działania ustalające miejsce pobytu osoby zobowiązanej podejmuje się po upływie minimum 6 miesięcy od
momentu zakończenia czynności. Działania ustalające miejsce pobytu osoby zobowiązanej podejmuje się do czasu
zakończenia przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

DZIAŁ III

UMORZENIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, ŁĄCZNIE Z ODSETKAMI OPŁATY ZA POBYT DZIECKA
W PIECZY ZASTĘPCZEJ

§8
l. Umorzenie w całości lub części należności z tytuhi opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami
następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

2. Umorzenie w całości lub części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami
może nastąpić w następujących sytuacjach:

l) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego ustalonego wg ustawy
o pomocy społecznej;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub
egzekucja została umorzona;

3) osoba zobowiązana płaci regularnie alimenty sądowe lub dobrowohe na rzecz dziecka przebywającego
w pieczy zastępczej i nie posiada zaległości w alimentacji powyżej 3 miesięcy;

4) osoba zobowiązana ponosi stałe koszty związane z dhigotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością;
.:;tw . . . . . . . ; .-•;"-»• i*"'s'' . . . . . ."'•'. . ~"

5) po ściągnięciu należności od osoby zobowiązanej, narażona zostałaby wraz z osobami pozostającymi na jej
utrzymaniu na znaczne pogorszenie sytuacji egzystencj analnej prowadzącej do braku możliwości zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych; p

osoba zobowiązana zmarła;
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6)
7) nastąpiło zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa lub klęska żywiołowa powodująca znaczne straty materiahie

osoby zobowiązanej;

*; 8) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony poprzez przywrócenie rodzicom pełni władz rodzicielskich,
a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

.;.;
DZIAŁ IV

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁATY ZA POBYT DZIECKA
W PIECZY ZASTĘPCZEJ

§9
l. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.
2. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej na okres nie krótszy niż l miesiąc

inie dłuższy niż 12 miesięcy, rozłożenie na raty nie może przekroczyć 12 rat płatnych miesięcznie.
W szczególnych uzasadnionych przypadkach rozłożenie należności jest możliwe na maksymalną ilość 36 rat
płatnych miesięcznie.

PRZEWODNICZĄCY RA^y
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Ma^-ek Jędrnej czak



Załącznik nr l
do Ząłąc^nik^i Upływały Rady Powiatu Łowickiego

zdnia:ol!-l.Z'i(l!A^C\ o2COO-..
w sprawie określania szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstąpienia
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI
RODZINNEJ, ZAWODOWEJ, DOCHODOWEJ I ZDROWOTNEJ

Ja niżej podpisana (y)

(imię i nazwisko)
Zamieszkała (y)

kod

ulica ............................................................. nr domu ................. nr mieszkania

data urodzenia

seria i numer dowodu osobistego ........................................ PESEL

nr telefonu

l. RODZAJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO: właściwe zaznaczyć

Osoba samotnie gospodarująca
Osoba prowadząca gospodarstwo domowe wspóhiie z innymi osobami

tak / nie
tak / nie

2. SYTUACJA ZAWODOWA I DOCHODOWA OSOBY ZOBOWIĄZANEJ właściwe zaznaczyć:

Osoba pracująca
Miejsce pracy

tak / nie

Umowa o pracę tak / nie
Umowa zlecenie lub o dzieło tak / nie
Praca dorywcza
Osoba bezrobotna

tak / nie
tak / nie

Prawo do zasiłku
Osoba prowadząca działalność gospodarczą

tak / nie
tak / nie

Osoba prowadząca działalność rolniczą
Renta / emerytura (kwota)^

tak / nie
tak / nie

Osoba zobowiązana korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej - (rodzaj i kwota świadczenia)

Tak / nie

'^.-:.'1

./••'

Wysokość dochodu /netto/ z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:.
Informacje dodatkowe: ........



3. STRUKTURA. RODZEVY - informacja o członkach rodziny lub osobach niespokrewnionych wspólnie
gospodarujących oraz o dzieciach przebywających w pieczy zastępczej:

Imię i nazwisko
i członków rodziny lub osób
niespokrewnionych wspólnie

gospodaru i acych/

Stopień
pokrewieństwa w
stosunku do osoby

zobowiązanej

Wysokość i źródło dochodu /netto/
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Wpisać źródło dochodu np.: umowa o pracę, umowa zlecenie lub
o dzieło, pomoc z ośrodka pomocy społecznej, renta lub
emerytura, zasiłek dla bezrobotnych, prace dorywcze, działalność
gospodarcza, działalność rolnicza, inne dochody - wymienić np.
alimenty, dodatki

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7
••^.

4. SYTUACJA MEIESZKANIOWA: (np. dom jednorodzinny, mieszkanie własnościowe lub spółdzielcze,
komunalne, wynajęte, pobyt w zakładzie karnym, domu opieki całodobowej itp.

5. STAŁE MIESIĘCZNE WYDATKI:

Alimenty świadczone na rzecz dziecka / dzieci
przebywających w pieczy zastępczej - (kwota)

Sądowe/ dobrowolne

Alimenty świadczone na rzecz innych osób - (kwota) Sądowe/ dobrowolne

Odpłatność za pobyt swój lub innych członków
rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych
instytucjach zapewniających całodobową opiekę,
leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej -
(kwota)



t

6. SYTUACJA ZDROWOTNA:

7. INNE:

Miejscowość
Data

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

********+*************************************<:****************************

OŚWIADCZENIE

W oparciu o ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U,. z 2019 r., •
póz. 1781) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w systemach informatycznych oraz kartotekach, ewidencjach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych
zbiorach ewidencyjnych moich danych osobowych podanych przeze mnie w związku z ubieganiem się
o udzielanie pomocy.

Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

^^

czytelny podpis
osoby składającej oświadczenie

\
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*Całkowite odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych
przesłanek:
l .dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego;
2.osoba zobowiązana przebywa w zakładzie penitencjarnym i nie świadczy pracy;
3.osoba zobowiązana jest osobą ubezwłasnowolnioną;
4.osoba zobowiązana jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością, długotrwale lub ciężko chorą;
5.osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej placówce całodobowej;
ó.rodzic biologiczny dziecka jest niepełnoletni (odstąpienie od ustalenia opłaty następuje do czasu osiągnięcia przez osobę zobowiązaną
pelnoletniości);
7.osoba zobowiązana płaci regularnie alimenty sądowe lub dobrowolne na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej i nie posiada zaległości w
alimentacji powyżej 3 miesięcy.

** Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami może nastąpić w następujących sytuacjach:
l .dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego ustalonego wg ustawy o pomocy społecznej;
2.zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności, postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub egzekucja została umorzona;
S.osoba zobowiązana płaci regularnie alimenty sądowe lub dobrowolne na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej i nie posiada zaległości w
alimentacji powyżej 3 miesięcy;
4.osoba zobowiązana ponosi stałe koszty związane z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością;
5.po ściągnięciu należności od osoby zobowiązanej, narażona zostałaby wraz z osobami pozostającymi na jej utrzymaniu na znaczne pogorszenie
sytuacji egzystencjonalnej prowadzącej do braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych;
ó.osoba zobowiązana zmarła;
7.nastąpiło zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa lub klęska żywiołowa powodująca znaczne straty materialne osoby zobowiązanej;
S.pobyt w pieczy zastępczej został zakończony poprzez przywrócenie rodzicom pełni władz rodzicielskich, a utrzymanie zobowiązania mogłoby
prowadzić do ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

*** Odroczenie terminu płatności może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej na okres nie krótszy niż l miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy,
rozłożenie na raty nie może przekroczyć 12 rat płatnych miesięcznie. W szczególnych uzasadnionych przypadkach rozłożenie należności jest możliwe
na maksymalną ilość 36 rat płatnych miesięcznie.

PRZEWODNICZĄCY RADY^
[^^^0^^c?

Mailer Jędrz^jczak
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Dane osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty
za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej:

Załącznik nr 2
Do Zającąniką,jj(ctiwały Rady Powiatu Łowickiego

^.03.0--S-^rfdn.a:^^ ^^^"50'QO „.
w sprawie określania szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstąpienia
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

.dnia
(Miejscowość, data)

^\.

(Nazwisko i imię)

(PESEL)

(adres)

(miejscowość)

(telefon)

Do Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzime w Łowiczu

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od ponoszenia opłaty za pobyt mojego dziecka/dzieci

(Nazwisko i imię dzieci, data urodzenia) .^'

^^

w: rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej,
instytucjonalnej pieczy zastępczej *

(Nazwisko i imię rodziny zastępczej lub nazwa placówki)

.»»r^
Uzasadnienie:

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

* niewłaściwe skreślić
(Data i podpis osoby składającej oświadczenie)

PRZEWQP^CZAC^ RAD^-
^^^f^>
MarŁk Jędrzejj;zak
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Załącznik nr 3
do Załącznika ych.wały Rady Powiatu Łowickiego .

zdma:(2l?it^^c<^ ^03i0^.
w sprawie określania szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstąpienia
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

.dnia
(Miejscowość, data)

^^

Dane osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty
za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej:

(Nazwisko i imię)

(PESEL)

(adres)

(miejscowość)

(telefon)

Do Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczu

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o umorzenie w całości bądź w części łącznie z odsetkami opłaty za pobyt
mojego dziecka/dzieci

(Nazwisko i imię dzieci, data urodzenia)

w: rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzime zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej,
instytucjonalnej pieczy zastępczej *

(Nazwisko i imię rodziny zastępczej lub nazwa placówki)
Uzasadnienie:

*niewłaściwe skreślić
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Do wniosku załączam następujące dokumenty:

(Data i podpis osoby składającej oświadczenie)

PRZEWODNICZĄCY RADY
'*-—(—i > V
l \ ^JŁ^-PU
Marjsk Jędrzjejczak
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Dane osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty
za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej:

Załącznik nr 4
do Załącznik ty Rady Powiatu ŁowickiegoiCznjKa LJC(

^W.Q\. onr.

zdnia:5>-t'^^.^ ADJO ^.
w sprawie określania szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstąpienia
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

..dnia
(Miejscowość, data)

^

(Nazwisko i imię)

(PESEL)

(adres)

(miejscowość)

(telefon)

Do Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzime w Łowiczu

r\

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o rozłożenie na raty opłaty za pobyt mojego dziecka/dzieci

(Nazwisko i imię dzieci, data urodzenia)

w: rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej,
instytucjonalnej pieczy zastępczej *

(Nazwisko i imię rodziny zastępczej lub nazwa placówki)
Uzasadnienie:

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

* niewłaściwe skreślić

(Data i podpis osoby składąiącej oświadczenie)
PKŹE^ODŃICZACY RADY

~Q^
Ma^-ek Jędrzjejczak
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