
ZARZĄDZENIE NR 45/2015
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku 

dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2, art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 332 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać dofinansowanie 
do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

§ 2

1. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przysługuje raz w roku na 
każde dziecko.

2. Pobyt dziecka poza miejscem zamieszkania powinien trwać co najmniej 7 dni.
3. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka przyznawane jest na wniosek rodziny zastępczej lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
według wzoru, stanowiącego załącznik do Zarządzenia (druk pII/3), nie później niż miesiąc po
zakończonym wypoczynku.

4. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zobowiązany jest do przedłożenia 
rachunku imiennego lub faktury imiennej potwierdzających poniesione koszty na wypoczynek 
dziecka w terminie do 30 dni od dnia jego zakończenia.

5. W przypadku nie przedłożenia faktury lub rachunku, o których mowa w § 2 pkt 4 świadczenie 
wypłacone zostanie uznane za nienależnie pobrane i będzie podlegało zwrotowi.

6. W przypadku, kiedy wnioskodawca korzysta również z dofinansowania do wypoczynku dziecka 
z innych źródeł (OPS, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON i inne), przy przyznaniu 
dofinansowania do wypoczynku dziecka uwzględnia się rzeczywisty koszt, który poniesie 
wnioskodawca po odjęciu kwoty dofinansowania z innych źródeł.

7. Maksymalna kwota dofinansowania do wypoczynku może wynosić 50% kosztu pobytu dziecka, 
które zobowiązany jest ponieść wnioskodawca, jednak nie więcej niż 1000 zł na dziecko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 24/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku.


