Uchwała Nr 124/XX/04
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 września 2004r.

w sprawie: warunków cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka
lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo — wychowawczej rodziców
dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a tak że opiekunów prawnych lub
kuratorów.
Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)
Rada Powiatu Bydgoskiego
Uchwala, co następuje:

§1
Ustalić warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z op łaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w placówce opiekuńczo — wychowawczej rodziców, opiekunów prawnych lub
kuratorów w brzmieniu za łącznika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza si ę Staro ście Bydgoskiemu.
§3
Traci moc uchwał a Nr 91/XV/00 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w
sprawie: okre ślenia zasad cz ęściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z op łat za pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo — wychowawczej.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa
Kujawsko — Pomorskiego.

r wodniczący Rady
u Bydgoskiego

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)
o pomocy społecznej art. 81 ust. 6 Rada Powiatu okre śla warunki cz ęściowego lub
całkowitego zwalniania z opł aty rodziców lub opiekunów prawnych, kuratorów za pobyt
dzieci umieszczonych w placówce opieku ńczo —wychowawczej.

Załącznik
do uchwały Nr 124/XX/04
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 wrze śnia 2004r.

Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z op łaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w placówce opieku ńczo — wychowawczej rodziców dziecka, osoby
pełnoletniej lub jej rodziców, a tak że opiekunów prawnych lub kuratorów.

§1
Do wnoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pe łnoletniej do czasu uko ńczenia szko ły,
w której rozpocz ęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówce opiekuńczo
— wychowawczej, do wysokości średniego miesi ęcznego kosztu utrzymania dziecka
w placówce zobowiązani są:
1. rodzice dziecka w tym równie ż rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym
władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona,
2. osoba pełnoletnia lub jej rodzice,
3. opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponuj ą dochodami dziecka.
§2
Opłatę za pobyt dziecka lub osoby pe łnoletniej w placówce opieku ńczo — wychowawczej,
ustala si ę decyzj ą wydaną przez Starost ę Bydgoskiego, na podstawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
§3
Opłatę, o której mowa w § 2 ustala si ę od:
1. rodziców w zależności od występuj ącego dochodu na osob ę w rodzinie, sytuacji
rodzinnej i zdrowotnej,
2. opiekunów prawnych, kuratorów, je żeli dysponuj ą dochodami dziecka, nie wi ęcej niż
50% kwoty stanowiącej dochód dziecka,
osoby
pełnoletniej, jeżeli posiada własny dochód, nie wi ęcej niż 50% kwoty dochodu.
3.
§4
Ustala się następuj ące zasady zwalniania z op łaty:
1. całkowite zwolnienie od ustalenia opł aty przysługuje, jeż eli dochód rodziny nie
przekracza 150% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy spo łecznej,
2. częściowe zwolnienie przys ługuje jeżeli dochód rodziny przekracza 150 % dochodu
ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy spo łecznej w przypadku wyst ąpienia
co najmniej jednego z powodów wymienionych w § 5.

§5
Osoby, o których mowa w § 3 ponosz ące opłatę za pobyt dziecka lub osoby pe łnoletniej
w placówce mo żna na ich wniosek lub z urz ędu częściowo zwolni ć lub odstąpić od ustalenia
tej opłaty na czas okre ślony nie dłuższy niż dwanaście miesięcy, gdy występuj ą uzasadnione
okoliczności, w szczególno ści:
1. trudna sytuacja materialno — bytowa,
2. długotrwała lub ciężka choroba,
3. konieczno ść ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny m.in. w domu pomocy
społecznej, placówce opieku ńczo — wychowawczej, o środku wsparcia, placówce
leczniczo — rehabilitacyjnej,
4. bezdomno ść,
5. bezradno ść w prowadzeniu gospodarstwa domowego, rodzinie niepe łnej,
wielodzietnej,
6. ochrona macierzyństwa lub wielodzietno ść ,
7. powstałe straty w wyniku zdarze ń losowych lub klęski żywiołowej.
§6
Decyzj ę o częściowym zwolnieniu lub odst ąpieniu od ustalenia opłaty wydaje Starosta
Bydgoski po rozpatrzeniu wniosków przez Komisj ę powołaną Zarządzeniem Starosty
Bydgoskiego.
§7
Osoby ponoszą opłatę za faktyczny pobyt dziecka lub osoby pe łnoletniej w placówce.
§8
Opłaty za pobyt dziecka lub osoby pe łnoletniej w placówce wnoszona jest zgodnie
z terminem i sposobem okre ślonym decyzj ą wydaną przez Starost ę Bydgoskiego.

