zarzqdzeni. N.
Starosty

tr

.JA ..D022

gcryrfiskiego

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przyznaw^nia jednorazowego Swiadczenia na pokrycie niezbgdnych koszt6w
rwiqzany ch z potrzebami przyj mowanego dziecka do rodzinnej piecry zastgpczej

Na podstawie art. 83 ust.
zastEpczej

z

dnia

I

pkt 2

9 czerwca 20ll

r.

lit. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z p6in. zm.) zarzydzam, co

nastgpuje:

1.

$1
Rodzina zastgpcza oraz prowadzqcy rodzinny

jednorazowo Swiadczenie

dom dziecka moze otrrymaf

na pokrycie niezbgdnych wydatk6w

zwiryanych

z potrzebami przyjmowanego dziecka w miarg zabezpieczonych w budzecie powiatu
Srodk6w finansowych.
2.

Maksymalna wysokoSi jednorazowego Swiadczenia wynosi do 500,00 zN na jedno
dziecko.

3.

Podstaw4 przyznania Swiadczenia jest zloLenie wniosku wg zalqcznika

nr

I

wraz

zwykazem niezbgdnychrzeczy rwiqzanychzpotrzebami przyjmowanego dziecka nie

p6iniej niz do 3 miesigcy od daty przyjgcia dziecka.
4.

Przyznanie Swiadczenia nastgpuje w drodze decyzji administracyjnej.

5.

Kahda sprawa rozpatrywana jest

w spos6b

indywidualny,

a przy rozpatrywaniu

wniosku bierze sig pod uwagg w szczeg6lnoSci:

a)
b)
c)

wiek dziecka,
potrzeby dziecka,
mo2liwoSci zaspokojenia przezrodzing zastgpcz4lub rodzinny dom dziecka

potrzeb dziecka we wlasnym zakresie,

d)
6.

przewidywany okres pobytu dziecka w pieczy zastgpczel.

Swiadczenie

na pokrycie

niezbgdnych wydatk6w zwiqzanych

z

potrzebami

przyjmowanego dziecka moze by| przeznaczone w szczegillnoSci na:

a) meble niezbgdne do wyposaZenia

pokoju dziecka Qtp. L6zkolN62eczko, materac do

l6ika/L62eczka, biurko, krzeslo do biurka, szafa,mebloScianka,rcgal
komoda, lampka na biurko),

b)

nosidelko/fotelik samochodowy,

zpolkani,

u
r r-

c) w6zek,
d) bielizna poScielowa, rgczniki,
e) odziel,obuwie dla dziecka,
0 podrgczniki, pomoce do nauki.
7. W przypadku pobytu w pieczy

zastQpczej dzieci pochodz4cych

z

terenu innych

powiat6w, kwota Swiadczenia na pokrycie niezbEdnych wydatk6w zwi4zanych

z

potrzebami przyjmowanego dziecka ustalana bgdzie indywidualnie

pochodzenia dziecka zobowrqzanym do zwrotu wydatk6w

i

z

powiatem

mole by(, vtyAsza lub

nrhsza od okreSlonej w pkt 2.

$2

W

szczegolnie uzasadnionych prrypadkach, Starosta mohe przyzna(, Swiadczenie,

w kwocie v'ryZszej niz wymieniona w (i 1 pkt 2.

$3
Wykonanie zar zqdzenia powieruam Dyrektorowi

Po wi atowe

go

C

entrum Pomocy

Rodzinie wN-Ecznej.

$4
Zaruqdzeme wchodzi w Zycre z dniem wydania.

",r",ry

omski

