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UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 193 ust. 7a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.), od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna. Niniejszy zapis został wprowadzony ustawą  

z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

niektórych innych ustaw i zaczął obowiązywać od 19 września 2014 r. – opłaty ustalone w decyzjach 

wydanych przed tą datą nie były obarczone odsetkami ustawowymi za opóźnienie w ich zapłacie. 

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rada 

Miasta Rybnika mocą uchwały nr 202/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., ustaliła szczegółowe 

warunki 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. 

Ponieważ zapis w § 6 ust. 3 ww. uchwały „chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej” 

nie znajduje zastosowania w dotychczasowej praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, 

zostaje on wykreślony. 

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) rodzice dziecka, 

pozbawionego ich opieki i wychowania, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

zobowiązani są do zwrotu powiatowi kwoty poniesionej opłaty za jego wyżywienie i zakwaterowanie 

w tych zakładach.  

Wobec powyższego istnieje konieczność określenia przez Radę Miasta Rybnika, w drodze 

uchwały, szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia ww. opłaty.  

W związku z zapisem w art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych, wskazującym procedowanie odpłatności za pobyt dziecka w zakładzie 

leczniczym w odniesieniu do przepisów stosowanych w odpłatnościach za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej, nie ma potrzeby ustalania odrębnych warunków odpłatności i podejmowania oddzielnej 

uchwały w przedmiocie sprawy. 

 

 


