Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XLI/……../2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie: określenia 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.

Zgodnie z regulacją z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z dnia 20 września 2012 r.; Dz. U. z 2013 r.
poz. 135 z późn. zm.) Rada Powiatu ustala szczegółowe warunki umorzenia w całości
lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy
zastępczej. Stosowanie od 2012 r. dotychczasowych uchwał odnoszących się do w/w
sprawy poprzez praktyczne ich zastosowanie, spowodowało konieczność ich zmiany
poprzez uwzględnienie skomplikowanych rodzinnych spraw osób zobowiązanych.
Uchwała rozszerza możliwości w stosunku do poprzednich uchwał, o ubieganie
się osoby zobowiązanej o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka i osoby
pełnoletniej w pieczy zastępczej, z uwzględnieniem faktycznej i udokumentowanej
sytuacji finansowej, bytowej oraz zdrowotnej, tak aby po wniesieniu opłaty rodzina miała
możliwości finansowe na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Ponadto uchwała
ta umożliwia ubieganie się osoby zobowiązanej o umorzenie należności z tytułu opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe zostało ujęte w projekcie uchwały
w załączniku w formie tabel. Kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest podstawą do ustalenia w/w opłaty, które
na dzień procedowania niniejszej uchwały wynosi:
- na osobę samotnie gospodarującą – 542,00 zł
- na osobę w rodzinie – 456,00 zł.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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