
RADA POWIATU NQWODWORSIlEGO
ul. Ignacego Paderewskieqo 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia ~A N~~ ~~\,\('{.

w sprawie: zwiększenia wysokości środków fmansowych na utrzymanie dziecka
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez

powiat nowodworski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 114 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135, poz. 154, poz. 866 i poz. 1650) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co
następuje:

§ 1. Zwiększa się do 750 zł miesięcznie wysokość środków finansowych, o których mowa
wart. 115 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154, poz. 866 i poz. 1650), przeznaczonych na
utrzymanie dziecka w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
prowadzonych przez powiat nowodworski, tj. w:

1) placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Głusk 13,05-155 Leoncin,

2) placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Cegielnia Kosewo 8, 05-180
Pomiechówek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/I03/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego
2012 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków fmansowych na utrzymanie dziecka
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat
nowodworski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 114 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późno zm.), rada powiatu, w drodze

uchwały może zwiększyć wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce

opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.

Zryczahowana kwota, obejmuje wydatki na:

1) 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 opiekuńczo-

wychowawczą typu rodzirmego;

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 opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

8) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością,

w której mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego.

Ustalona kwota pozwoli zabezpieczyć podstawowe potrzeby dzieci wyrównując tym samym ich

szanse w relacjach z rówieśnikami. Wysokość zryczahowanej

zwiększenie łącznych kosztów funkcjonowania placówki.


