
w sprawie wytycznych dotyczących przyznawania środków finansowych dla rodzin 
zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 
Na podstawie art.34 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
( Dz.U. z 2011 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) w związku z art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Ustala się wytyczne dotyczące zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin 
zastępczych na dofinansowanie rodzinie zastępczej do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej, 
przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, świadczenia na 
pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego oraz zatrudniania 
osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, 
stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Olecku. 

§3. 
Tracą moc Wytyczne Starosty Oleckiego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
dofinansowania rodzinie zastępczej do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 
dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej, 
przyznawania rodzinom zastępczym zawodowym świadczenia na pokrycie kosztów 
związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, przyznawania środków finansowych dla 
rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego oraz zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 
2013 r. 

ZARZĄDZENIE Nr. 
STAROSTY OLECKIEGO 

z dnia.. 



. 



Załącznik do Zarządzenia 

Nr...£/j&M& 
Starosty Oleckiego 

Wytyczne 

w sprawie przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Uwzględniając najważniejsze potrzeby rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci, 

a także zakres wsparcia finansowego ustala się następujące zasady: 

I. Przyznawanie środków finansowych dla rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego: 

1. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego przyznaje się wyłącznie rodzinom zastępczym zawodowym, 

w których umieszczono powyżej trojga dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, oraz jeśli zasadność przyznania tych środków 

zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Świadczenia są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej. 

3. Wniosek, którym mowa w pkt 2, rodzina zastępcza składa w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Olecku do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu na który 

złożony jest wniosek. 

4. Ubiegając się o przyznanie świadczeń za miesiąc grudzień, wniosek oraz stosowne 

dokumenty należy składać do 15 grudnia. 

5. Każdy wniosek powinien zawierać potwierdzenie ponoszonych przez rodzinę kosztów 

w formie faktur, rachunków za miesiąc na który złożony jest wniosek oraz aktualnych 

decyzji administracyjnych. 

6. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

7. Świadczenie wyliczane jest na podstawie przedstawionych faktur, rachunków, decyzji 

administracyjnych oraz dowodów wpłaty dołączonych do wniosku i przyznawane jest 

na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 

8. Przedstawione faktury i rachunki za opał powinny być adekwatne do ilości 

zamieszkiwanych powierzchni w m2 wynikających z decyzji w sprawie podatku od 

nieruchomości. 



I I . Przyznawanie rodzinom zastępczym zawodowym świadczenia na pokrycie 

kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego: 

1. Starosta może przyznać rodzinie zastępczej zawodowej świadczenie na pokrycie kosztów 

związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym. W ramach świadczenia nie będą finansowane 

prace o charakterze wyłącznie estetycznym. 

2. Świadczenie może być przyznane rodzinie zastępczej jednorazowo raz do roku 

w wysokości kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu, nie wyższej 

jednak niż 1 000,00 zł. 

3. Wniosek o przyznanie świadczenia rodzina zastępcza składa w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Olecku, zwanego dalej Centrum. 

4. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć uproszczony kosztorys 

planowanego remontu, zawierający w szczególności zakres planowanego remontu, 

materiałów i robocizny niezbędnych do jego przeprowadzenia oraz planowany termin 

wykonania prac remontowych. 

5. W przypadku gdy Centrum poweźmie wątpliwości co do informacji zawartych 

we wniosku lub w kosztorysie, mających wpływ na jego rozpatrzenie, wzywa wnioskodawcę 

do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych 

dokumentów. 

6. Rozpatrzenie wniosku może zostać poprzedzone wizją lokalną pracowników Centrum 

w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej w celu określenia jego zasadności i zakresu 

planowanych prac remontowych. 

7. Wnioskodawca, ubiegając się o przyznanie świadczenia, dopełnia formalności 

wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jeżeli obowiązek taki wynika 

z przepisów prawa. 

8. Dyrektorowi Centrum lub upoważnionemu pracownikowi Centrum przysługuje prawo 

kontroli wykorzystania przyznanego świadczenia. 

9. Rodzina zastępcza w terminie 30 dni od dnia zrealizowania świadczenia składa 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku oświadczenie, potwierdzające wykonanie 

remontu. Niezłożenie oświadczenia może skutkować wszczęciem postępowania w sprawie 

żądania zwrotu przyznanego świadczenia. 



I I I . Dofinansowanie rodzinie zastępczej do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie 

zastępczej: 

1 .Maksymalną wysokość dofinansowania do wypoczynku dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej w wieku od 6. do 18. roku życia ustala się na kwotę 200 zł na dziecko, nie więcej 

jednak niż faktycznie poniesiony koszt związany z organizacją wypoczynku. 

2. Dofinansowanie przyznaje się raz w roku. 

IV . Jednolite druki wniosków, załączników, oświadczeń dotyczących przyznania świadczeń 

zostaną opracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku i zamieszczone 

na stronie www.pcpr.powiat.olecko.pl 

V. Wytyczne powierza się do wykonania Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olecku. 

V I . Tracą moc Wytyczne Starosty Oleckiego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 

dofinansowania rodzinie zastępczej do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 

dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

przyznawania rodzinom zastępczym zawodowym świadczenia na pokrycie kosztów 

związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, przyznawania środków finansowych dla 

rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego oraz zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

VII. Wytyczne niniejsze obowiązują od dnia 01 stycznia 2013 r. 

http://www.pcpr.powiat.olecko.pl


. 


