
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

Uchwała Nr 145.279.2022 

Zarządu Powiatu Leskiego 

z dnia 15 czerwca 2022 r.  

 

zmieniająca Uchwałę Nr 56.114.2012 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizacje pieczy zastępczej 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2022. 528 tekst jednolity) oraz na podstawie art. 54, art. 57, art. 64, art. 83, art. 84, 

art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr 56.114.2012 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie 

przyjęcia zasad przyznawania środków na realizacje pieczy zastępczej dokonuje się następujących 

zmian: 

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 56.114.2012 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 2012 

roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizacje pieczy zastępczej 

otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56.114.2012 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia  

7 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizacje pieczy 

zastępczej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Dodaje się punkt 5 do Uchwały Nr 56.114.2012 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 

2012 roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizacje pieczy zastępczej 

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3. 

§ 2 

Pozostałe zapisy  Uchwały Nr 56.114.2012 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 2012 

roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizację pieczy zastępczej 

pozostają bez zmian.  

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Lesku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 145.279.2022 

Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 

przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej  

1. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie do 

wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- Dz. U. z 2022 r. poz. 447  

z późn. zm).  

2. Przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 

przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po spełnieniu następujących warunków:  

a) wypoczynek będzie przebiegać poza miejscem zamieszkania,  

b) będzie trwać co najmniej 7 dni,  

c) będzie przebiegać w formie zorganizowanej przez podmiot uprawniony,  

d) jako zorganizowaną formę wypoczynku należy rozumieć: kolonie, zimowiska, obozy letnie i 

zimowe, turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki.  

3. Warunki określone w punkcie 2 dotyczą również dzieci, które nie mogą samodzielnie 

uczestniczyć w formach wypoczynku o których mowa w punkcie 2d, a rodzice zastępczy planują 

wypoczynek wspólnie z dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej.  

4. Dofinansowanie do wypoczynku można otrzymać raz w roku na dane dziecko  

w wysokości nie wyższej niż 500 zł. 

 5. Podstawą przyznania dofinansowania do wypoczynku dziecka jest złożenie wniosku wraz  

z ofertą wypoczynku zawierającą program, datę, miejsce oraz cenę w nieprzekraczalnym terminie 

30 dni przed planowanym wypoczynkiem lub złożenie oświadczenia przez rodzinę zastępczą 

zawierającą informację o przebiegu wypoczynku. 

 6. Wnioski złożone po terminie określonym w punkcie 5 nie będą rozpatrywane.  

 7. Przyznanie lub odmowa dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

 8. Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku będą rozpatrywane w kolejności 

złożenia wniosku do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na 

dany rok kalendarzowy. 

  



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 145.279.2022 

Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontu 

podmiotom rodzinnej pieczy zastępczej. 

1. Rodzinie zastępczej zawodowej w której przebywało lub przebywa więcej niż 2 dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej można przyznać świadczenie na pokrycie kosztów 

związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego na podstawie 

pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w którym prowadzony jest rodzinny dom 

dziecka. 

3. Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów remontu będzie rozpatrzony negatywnie jeżeli 

zostanie złożony w okresie przekraczającym 14 dni od momentu, w którym w rodzinie zastępczej 

przebywało więcej niż 2 dzieci. 

4. Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną pracownika PCPR w celu 

określenia zasadności i zakresu planowanych robót remontowych. 

5. Świadczenie przyznaje się po raz pierwszy po 3 latach od ustanowienia rodziny zastępczej 

zawodowej.  

6. Świadczenie przyznaje się nie częściej niż raz w roku, w wysokości nie przekraczającej  

5 000 zł. 

7. Świadczenie przyznaje się do wysokości kosztów remontu lub zmiany lokalu, ustalonych na 

podstawie załączonego do wniosku kosztorysu uwzględniającego ich zakres, koszty materiałów 

i wykonania prac oraz czas realizacji. 

8. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom zobowiązani są rozliczyć otrzymane 

świadczenie lub środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub 

zmianą lokalu w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym 

dokonano wypłaty świadczenia, w formie imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów 

potwierdzających poniesienie kosztów.  

 9. Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z remontem 

należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przeprowadzenia remontu.  

10. Przyznanie środków finansowych następuje z chwilą uchwalenia budżetu. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do wykorzystania środków finansowych w terminie określonym we wniosku 

nie później jednak, jak do końca roku budżetowego. Niewykorzystane środki finansowe podlegają 

zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia przekazania środków 

finansowych na rachunek wnioskodawcy.  

11. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

12. Przyznanie świadczenia na przeprowadzenie remontu w związku ze zmianą lokalu  

w budynku rodzinnym lub domu jednorodzinnym następuje wyłącznie w przypadku, gdy wymaga 

tego poprawa warunków zamieszkania dla dzieci bądź konieczności pozyskania miejsc dla 

kolejnych dzieci. 

 

  



 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 145.279.2022 

Zarządu Powiatu  z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych  

z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo  

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać 

świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka- jednorazowo (art. 83 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) na:  

- meble (biurko, szafa, komoda, półka, regał, wersalka, łóżko, fotel rozkładany, tapczan, stół,  

ława, krzesło, w tym obrotowe, wielofunkcyjne),  

- lampka na biurko,  

- wózek, spacerówka,  

- kołyska,  

- fotelik samochodowy,  

- akcesoria niemowlęce ( bez środków higienicznych, czystości, żywności)  

- kołdra, poduszka, koc, materac  

- bielizna pościelowa,  

- ręczniki,  

- odzież, obuwie,  

- książki, przybory szkolne,  

- możliwe jest uwzględnienie innych artykułów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

2. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 2000 zł na jedno dziecko. Podstawą przyznania 

świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wykazem niezbędnych artykułów i ich orientacyjną 

wartością, związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka nie później niż 3 miesiące od daty 

przyjęcia dziecka.  

3. Przyznanie bądź odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

4. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka po otrzymaniu jednorazowego 

świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w terminie 

30 dni od daty ostatniego zakupu zobowiązani są rozliczyć się z otrzymanych świadczeń 

przedkładając imienne faktury lub imienne rachunki.  

5. W przypadku braku rozliczenia przyznane świadczenie podlega zwrotowi, jak dla świadczeń 

nienależnie pobranych. 
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