
ZARZĄDZENIE NR 7/2017
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń fakultatywnych przyznawanych rodzinom 
zastępczym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się zasady przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie 
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Określa się zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicestarosta

Marian Krzyczkowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017

Starosty Rawskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zasady przyznawania rodzinie zastępczej jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie 
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka

§ 1. Przyznawanie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów 
związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka odbywa się wg następujących 
zasad:

1) maksymalna wartość świadczenia, przyznawanego w formie pieniężnej na jedno dziecko wynosi 
1.100,00zł,

2) świadczenie może być przyznane w szczególności na zakup: mebli dostosowanych do potrzeb 
dziecka, sprzętów typu: wózek, fotelik samochodowy, materiałów związanych z adaptacją pokoju 
dla dziecka i zagospodarowaniem dziecka w nowym środowisku rodzinnym, zakupu odzieży, 
książek, zeszytów, materiałów edukacyjnych i szkolnych,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może być przyznane na zakup innych, 
ważnych potrzeb wynikających z faktu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej.

§ 2. Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej i podlega 
rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

§ 3. Rodzina zastępcza jest zobowiązana do rozliczania w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Rawie Mazowieckiej wydatkowanego świadczenia pieniężnego w formie przedstawienia 
kopii faktur VAT, w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2017

Starosty Rawskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zasady przyznawania rodzinie zastępczej dofinansowania do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

§ 1. Przyznawanie rodzinie zastępczej dofinansowania do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej odbywa się według następujących zasad:

1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania może być przyznane 1 raz  w roku;

2) dofinansowanie obejmuje zorganizowane formy wypoczynku oraz wyjazdy z rodziną, w tym 
również wycieczkę szkolną.

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi na każde dziecko 500,00 zł na dany rok 
kalendarzowy.

§ 3. Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek rodziny i podlega rozpatrzeniu w trybie 
postępowania administracyjnego.

§ 4. Rodzina zastępcza jest zobowiązana do rozliczenia wydatkowanego świadczenia w postaci  
przedstawienia kopii faktur VAT za wyjazd zorganizowany lub potwierdzenia pobytu w prywatnych 
kwaterach (zaświadczenie) w ciągu 1 miesiąca od zakończonego wyjazdu.
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