
Uchwała Nr  52/212/2016 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13.06.2016 r. 
 

w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 

 

             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 1, 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 dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających                 
w rodzinnej pieczy zastępczej (zwanymi dalej „Zasadami”): 
 
1)   rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie   
      do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia.  
2)   dofinansowanie do wypoczynku dziecka może być udzielone nie częściej niż raz w roku.  
3)   dofinansowanie można uzyskać do: 
      a) form zorganizowanego wypoczynku (np. kolonii, obozów, zimowisk, wycieczek,   
          turnusów rehabilitacyjnych);                             
      b) form niezorganizowanego wypoczynku (wyjazd indywidualny - we własnym zakresie)   
          w przypadku, gdy rodzice zastępczy oraz prowadzący rodzinny dom dziecka planują   
          wypoczynek wspólnie z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej. 
4)   dofinansowaniem może być objęty wypoczynek, gdzie pobyt trwa co najmniej 7 dni. 
5)   przyznanie oraz odmowa przyznania dofinansowania do wypoczynku dziecka 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 oraz dokumentu   
      potwierdzającego zaplanowany wypoczynek dziecka (np. faktura/rachunek, skierowanie,   
      zaświadczenie, rezerwacja). 
6)   wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem   
      wypoczynku dziecka. 
7)   wnioski złożone po terminie określonym w pkt.6 niniejszych Zasad, nie będą rozpatrywane.   
8)   przyznanie oraz odmowa przyznania dofinansowania do wypoczynku dziecka następuje                        
      w drodze decyzji administracyjnej.    
9)   przyjmuje się następujące kwoty dofinansowania do wypoczynku dziecka:  
      a) dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy   
          dziecka, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie (dochód rodziny obliczony za okres                           
          3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku podzielony przez   
          liczbę osób w rodzinie):  

    - w przypadku, gdy miesięczny dochód netto wynosi do 500,00 zł – dofinansowanie                           
      w wysokości 800,00 zł na jedno dziecko; 
    - w przypadku, gdy miesięczny dochód netto wynosi powyżej 500,00 zł – dofinansowanie  
      w wysokości 600,00 zł na jedno dziecko; 

      b) dla spokrewnionych rodzin zastępczych, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie   
          (dochód rodziny obliczony za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia   
           wniosku podzielony przez liczbę osób w rodzinie):  

    - w przypadku, gdy miesięczny dochód netto wynosi do 500,00 zł – dofinansowanie                     
      w wysokości 600,00 zł na jedno dziecko; 
    - w przypadku, gdy miesięczny dochód netto wynosi powyżej 500,00 zł – dofinansowanie   
      w wysokości 400,00 zł na jedno dziecko. 



10) w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie do wypoczynku dziecka             
      także z innych źródeł (np. zakładu pracy, szkoły, fundacji) przy ustalaniu dofinansowania    
      uwzględnia się rzeczywisty koszt, który zobowiązany jest ponieść Wnioskodawca, po   
      pomniejszeniu dofinansowania z innych źródeł.         
11) przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania   
      do wypoczynku nie wlicza się: 
          a)  świadczeń pieniężnych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                  
               o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
          b)  jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych. 
12) przyznane dofinansowanie podlega rozliczeniu w terminie do 30 dni od zakończenia   
      wypoczynku dziecka, poprzez przedłożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:   

a) imiennej faktury/rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie   
      kosztów wypoczynku dziecka; 
b)   sprawozdania z wypoczynku dziecka zawierającego m.in.: termin, miejsce pobytu,   
      koszty związane z wypoczynkiem, itd.  

13) w przypadku nie złożenia rozliczenia przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi jak   
      dla świadczeń nienależnie pobranych.       
14) dofinansowanie do wypoczynku 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. 
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