
ZARZĄDZENIE NR  50/2015
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, 
w których umieszczonych jest nie więcej niż 3 dzieci

Na podstawie art. 182 ust. 1, art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.) 

§ 1
Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa, w której umieszczonych jest nie więcej niż 3 dzieci może 
otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego.

§ 2
1. Środki finansowe na utrzymanie lokalu przyznaje się po obliczeniu kosztów ponoszonych przez 

rodzinę zastępczą niezawodową lub zawodową na: 
1) czynsz;
2) opłaty z tytułu najmu; 
3) opłaty za energię elektryczną i cieplną, 
4) wodę; 
5) gaz; 
6) odbiór nieczystości stałych i płynnych;
7) dźwig osobowy; 
8) antenę zbiorcza; 
9) jeden abonament telewizyjny i radiowy;
10) usługi telekomunikacyjne, obejmujące telefon i dostęp do Internetu;
11) opłaty związane z kosztami eksploatacji, 
które obliczone są przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób 
zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci 
i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 
ust. 2 ustawy, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę 
zastępczą.

2. Przyznanie świadczenia następuje na czas określony na podstawie złożonego do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wniosku, według wzoru, stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia (druk pII/4), począwszy od miesiąca złożenia wniosku. Do wniosku załącza się 
rachunki potwierdzające określone wydatki.

3. Środki finansowe przyznaje się na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, 
w przypadku, gdy koszty, o których mowa w pkt.1 w przeliczeniu na jedną osobę są wyższe niż 
500 zł miesięcznie.

4. Świadczenia przewidziane w niniejszym Zarządzeniu będą przyznawane w ramach posiadanych 
środków finansowych.

5. Zasadność wniosków będzie oceniana przez organizatora pieczy zastępczej.

§ 3
W przypadku współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez gminę lub powiat przyznanie 
świadczenia, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu uzależnione jest od zgody odpowiednio gminy lub 
powiatu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku.


