
Uchwała Nr  52/210/2016 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13.06.2016 r. 
 

w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 
zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki   

 
 
             Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                     
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. „b”, art. 180                              
pkt 13 lit. „a” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy                       
zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje:  
 
§ 1. Określa się zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 
zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (zwanymi 
dalej „Zasadami”): 
 
1)   świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych    
      zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2   
      lit. „b” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                  
      jest fakultatywną formą pomocy, zwaną dalej „świadczeniem”, udzielaną przez starostę   
      rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka.  
2)   świadczenie przysługuje w przypadku, gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone  
      w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka wymaga dodatkowej pomocy na częściowe   
      pokrycie skutków tego zdarzenia w formie: 
      a)  jednorazowego świadczenia pieniężnego; 
      b) okresowego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres trwania bezpośrednich   
          skutków tego zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.  
3)   ustala się wysokość świadczenia (jednorazowego) na każde umieszczone dziecko w kwocie                           
      nie wyższej niż: 
      a)  600,00 zł w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 
      b)  800,00 zł w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej; 
      c)  1.000,00 zł w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej oraz   
           rodzinnym domu dziecka. 
4)   świadczenie o charakterze okresowym przyznaje się w wysokości 300,00 zł miesięcznie.  
5)   rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, którym przyznano świadczenie  
      zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o ustaniu   
      przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.  
6)   przyznanie oraz odmowa przyznania świadczenia następuje na podstawie wniosku złożonego   
      do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie przez rodzinę zastępczą oraz   
      prowadzącego rodzinny dom dziecka, zwanych dalej Wnioskodawcą, wg wzoru stanowiącego   
      Załącznik do niniejszej Uchwały. 
7)   przyznanie oraz odmowa przyznania świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.  
8)   rozliczenie świadczenia następuje w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przyznanych   
      środków, poprzez przedłożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie         
      faktur/rachunków potwierdzających poniesione wydatki.  
9)   świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub   
      innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla dziecka pochodzącego   
      spoza terenu Powiatu Namysłowskiego jest przyznawane na podstawie niniejszych Zasad,                    
      po uprzednim uzyskaniu zgody starosty powiatu zobowiązanego do pokrywania wydatków                   
      na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu   
      dziecka. 
 
 



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu                 Przewodniczący Zarządu Powiatu 
         Namysłowskiego                                                                       Namysłowskiego 
       
 
Krzysztof Żołnowski           Andrzej Michta    
 
Piotr Lechowicz 
 
Artur Masiowski    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


