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w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych przysługujących w zryczałtowanej kwocie

na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej

Na podstawie art. 12 pkt II ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.

z 200 I r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala,

co następuje:

Zwiększa się do 650 zł miesięcznie wysokość środków finansowych przysługujących w

zryczałtowanej kwocie na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej.

Traci moc Uchwała Nr XVlII/95/2008 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach

rodzinnych.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia OI maj 20 lOr.
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W dniu 21.04.2009 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej na podstawie, którego zostało wydane rozporządzenie w sprawie
określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie
placówki rodzinnej jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji. Przepis ten stracił moc obowiązującą z
dniem 30.04.2010 r. Ustawodawca ustawą z dnia 18.03.2010 r. dokonał nowelizacji ustawy o pomocy
społecznej m.in. w zakresie środków finansowych przysługujących w zryczałtowanej kwocie na
utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej. Nowela weszła w życie z dniem 31.05.2010 r. z mocą
obowiązującą od dnia 01.05.2010 r. W starym stanie prawnym zryczałtowana kwota na utrzymanie
dziecka w palcówkach rodzinnych powiatu na mocy Uchwały Nr XVIIl/95/2008 Rady Powiatu w
Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zryczałtowanej kwoty na
utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych nowodworskiego wynosiła 650,00 zł najedno dziecko.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały może
zwiększyć wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka oraz wysokość środków
finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

Środki finansowe przysługujące w zryczałtowanej kwocie na utrzymanie dziecka wynoszą nie
mniej niż 34% podstawy (obecnie 1647 zł). Kwota ta przeznaczona jest na:

l) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka;
2) wyposażenie w:

a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i
indywidualnych potrzeb dziecka,

b) środki higieny osobistej;
3) podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką;
5) zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
6) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka;
7) miesięczną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko umieszczone w placówce
rodzinnej, w wysokości określonej przez przepisy o placówkach opiekuńczo-
wychowawczych;

8) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której
mieści się placówka.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.


