
Uchwała nr XLIII/912/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 lipca 2005r. 

 
w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, 
osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za 
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo–wychowawczej 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust.1 
pkt.3, art. 40 ust.1, art.44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  art. 81 ust. 6 ustawy z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 wraz z póź.zm.) 

 
 

Rada Miasta Katowice 
u c h w a l a : 

 
 
 
§ 1. Zwolnić całkowicie rodziców dziecka z opłaty, jeżeli dochód w rodzinie nie 

przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Zwolnienie całkowite nie dotyczy 
sytuacji, gdy rodzice dysponują dochodem dziecka.  
W przypadku, gdy rodzice dysponują dochodem dziecka opłata nie może być niższa 
niż wysokość dochodu dziecka. 

 
§ 2. Zwolnić częściowo rodziców dziecka z opłaty jeżeli dochód rodziny przekracza 

ustawowe kryterium dochodowe, po uwzględnieniu ich sytuacji rodzinnej i 
majątkowej w szczególności z powodu: 
a) ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w domu pomocy społecznej, rodzinie 
zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej,  
b) długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności lub innego zdarzenia 
losowego, 
c) ciąży lub samotnego wychowywania dziecka. 

 
§ 3. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje się również do osoby pełnoletniej 

oraz jej rodziców, w przypadku gdy osoba pełnoletnia przebywa w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę 
przed osiągnięciem pełnoletności. 

 
§ 4. Zwolnić całkowicie lub częściowo z ponoszenia opłaty osobę pełnoletnią, która 

dysponuje swoim dochodem, pozostającą w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem 
pełnoletności, w przypadku ponoszenia przez nią niezbędnych, uzasadnionych 
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wydatków w szczególności na leki oraz związanych z nauką lub w sytuacjach 
losowych. 

 
§ 5. Zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłaty opiekuna prawnego, 

kuratora, gdy dysponują dochodem dziecka przebywającego w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej w przypadku ponoszenia niezbędnych, uzasadnionych 
wydatków zabezpieczających potrzeby dziecka, a których placówka nie jest w 
stanie zapewnić, w szczególności wydatków na leki bądź związanych z nauką. 

 
§ 6. Za niepełny miesiąc pobytu dziecka w placówce opłata jest proporcjonalna do czasu 

faktycznego pobytu. Opłatę za jeden dzień pobytu w placówce ustala się dzieląc 
pełną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc przez 
liczbę dni pobytu dziecka w placówce. 

 
§ 7. Zwolnić rodziców  z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu interwencyjnego jeśli jednorazowy pobyt w tej placówce nie 
przekracza 1 miesiąca.    

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVI/336/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 sierpnia 
2000 r.  w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za 
pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez 
Miasto Katowice oraz uchwała Nr XL/533/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 
października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/336/00 Rady Miejskiej 
Katowic z dnia 28 sierpnia 2000 r.  w sprawie częściowego lub całkowitego 
zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Katowice.  

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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