
UCHWAŁA NR 616/2022 

ZARZĄDU POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

z dnia 06 października 2022 r. 

 

w sprawie zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 180 pkt 4 i pkt 13 lit a 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 

Dz. U. z 2022 roku, poz.447, z późn .zm.) 

 
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwala co następuje: 

 
§1. 

Przyjmuje się zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej dotyczące: 

1. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, określone w zał. nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z 

potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej, określone w zał. nr 2 

do niniejszej uchwały, 

3.Zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym pełniona 

jest piecza zastępcza, określone w zał. nr 3 do niniejszej uchwały, 

4.Zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami 

przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, w którym pełniona jest rodzinna piecza zastępcza, określone w zał. nr 4 

do niniejszej uchwały, 

5. Zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej, określone w zał. nr 5 do niniejszej uchwały, 

6.Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń 

losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w rodzinnej 

pieczy zastępczej, określone w zał. nr 6 do niniejszej uchwały, 

7.Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych 

kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego 

domu dziecka, określone w zał. nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

  



§2. 

Świadczenie przyznane za miesiąc sierpień i wrzesień 2022 r. zostanie wypłacone z 

październikową transzą. 

 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Białej Podlaskiej 

 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wicestarosta: Janusz Skólimowski 
Członek Zarządu: Czesława Caruk 
Członek Zarządu: Mateusz Majewski 
Członek Zarządu: Tadeusz Łazowski 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 616/2022 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 06.10.2022 r. 

 

Zasady przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 

rodzinnej pieczy zastępczej 

 

 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone 

dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż 

kwota: 

1) 785,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej; (powyższa kwota podlega waloryzacji) 

2)1189,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (powyższa 

kwota podlega waloryzacji) 

3) 239,00 zł miesięcznie dodatek w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (powyższa 

kwota podlega waloryzacji). 

2. Świadczenie o którym mowa w ust.1 pkt 1, 2 i 3, jest obligatoryjne i przyznane zostaje 

rodzinie zastępczej, rodzinnemu domu dziecka z dniem faktycznego przejęcia opieki nad 

dzieckiem, w szczególności w wykonaniu prawomocnego postanowienia sądu.  

3. Świadczenie o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2, przyznawane jest w szczególności na: 

1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka; 

2) wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie 

do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka, 

3) środki higieny osobistej; 

4) zakup leków: 

5) podręczniki, pomoce i przybory szkolne; 

6) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza miejscem zamieszkania 

rodziny zastępczej; 

7) zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe; 

8) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka; 

  



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 616/2022 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 6.10.2022 r. 

 

Zasady przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z 

potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej 

 

1. Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, o którym 

mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej jest fakultatywną formą pomocy udzielaną rodzinom 

zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Bialskiego.  

2. Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka, zwane dalej „świadczeniem” może zostać przyznane rodzinom 

zastępczym zawodowym, niezawodowym, spokrewnionym oraz prowadzącemu rodzinny 

dom dziecka, w zależności od możliwości finansowych budżetu Powiatu.  

3. Świadczenie może zostać przyznane rodzinie z dniem faktycznego przejęcia opieki nad 

dzieckiem, w szczególności w wykonaniu prawomocnego postanowienia sądu.  

4. Świadczenie jest przyznawane na pokrycie jedynie niezbędnych kosztów, a w 

szczególności na zakup: mebli, wózka, fotelika samochodowego, pościeli, kołdry, materaca 

itp., stanowiących wyposażenie wyłącznie pokoju dziecka, koniecznych do prawidłowego 

funkcjonowania dziecka.  

5. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, biorąc pod uwagę w szczególności:  

a) potrzeby dziecka,  

b) możliwości zaspokojenia przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka potrzeb 

dziecka we własnym zakresie,  

c) opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o zasadności przyznania świadczenia.  

6. Szacunkowa wartość kosztów w ramach świadczenia określana jest we współpracy z 

rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka według zasad gospodarności i 

racjonalności.  

7. Ustala się wysokość świadczenia na umieszczone dziecko w kwocie nie wyższej niż 

1000,00 zł.  

8. Przyznanie bądź odmowa przyznania świadczenia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, na wniosek złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszych zasad, po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej.  



9. Przyznane świadczenie podlega rozliczeniu po przedstawieniu imiennych faktur lub 

rachunków potwierdzających poniesione przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego 

rodzinny dom dziecka kosztów do kwoty wskazanej w wydanej w sprawie decyzji. 

Rozliczenie winno zostać złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej w terminie wskazanym w decyzji do 30 dni od dnia wydatkowania środków.  

10. W przypadku wydatkowania środków na inny cel niż wskazany we wniosku, przyznane 

dofinansowanie podlega zwrotowi jak dla świadczeń nienależnie pobranych.  

11. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej lub osoba wykonująca zadania koordynatora, 

po dokonaniu faktycznego stwierdzenia, weryfikuje czy i w jakim zakresie potrzeby 

przyjętego dziecka do rodziny zostały zaspokojone, w ramach przyznanego świadczenia.  

12. Z chwilą opuszczenia rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka przez małoletnie 

dziecko zakupione wyposażenie przechodzi wraz z dzieckiem do innej rodziny zastępczej 

bądź placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wyposażenie przeznaczone do opieki nad 

noworodkiem i niemowlęciem (łóżeczko, przewijak, kojec, chodzik, wanienka do kąpieli itp.), 

z których dziecko już nie korzysta, winno być spisane w protokole sporządzonym przez 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i wykorzystane dla potrzeb innych nowoprzyjętych 

dzieci. 

 

  



Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr 616/2022 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 6.10.2022 r.  

 

Zasady przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym 

pełniona jest rodzinna piecza zastępcza 

 

1. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i 3a oraz art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są:  

a) obligatoryjną formą pomocy udzielaną prowadzącym rodzinne domy dziecka,  

b) obligatoryjną formą pomocy rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono 

powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o 

których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie 

potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,  

c) fakultatywną formą pomocy udzielaną rodzinie zastępczej niezawodowej, w której 

umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, jeżeli potrzeba przyznania tych 

środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, na 

terenie Powiatu Bialskiego, w zależności od możliwości finansowych budżetu Powiatu.  

2. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, zwanego dalej „lokalem/domem”, przyznaje się w wysokości 

zryczałtowanej lub wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę 

zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w pkt. 1 niniejszych 

zasadach, na:  

a) czynsz,  

b) opłaty z tytułu najmu,  

c) opłaty za energię elektryczną i cieplną,  

d) opał,  

e) wodę,  

f) gaz,  

g) odbiór nieczystości stałych i płynnych,  

h) dźwig osobowy,  

i) antenę zbiorczą,  

j) abonament telewizyjny i radiowy,  



k) usługi telekomunikacyjne (w wysokości nie wyższej niż 50 zł. miesięcznie oraz internet w 

wysokości nie wyższej niż 80 zł. miesięcznie) 

l) związanym z kosztami eksploatacji.  

Koszty eksploatacji lokalu oblicza się przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez 

liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu/domu i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, 

które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 

ust. 2 ustawy, umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka wraz z 

osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka.  

3. Wysokość środków finansowych, o których mowa w pkt. 2 ustala się następujące limity: 

1) rodzinne domy dziecka, w których przebywa powyżej 8-ro dzieci do kwoty nie wyższej niż 

14000,00 zł na rok kalendarzowy, 

2) rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8-ro i 7-ro dzieci do kwoty nie wyższej niż 

13000,00 zł na rok kalendarzowy, 

3) rodzinne domy dziecka, w których przebywa poniżej 7-ro dzieci do kwoty nie wyższej niż 

11000,00 zł na rok kalendarzowy, 

4) rodziny zastępcze zawodowe, do kwoty nie wyższej niż 10000,00 zł na rok 

kalendarzowy, 

5) rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego, do kwoty nie wyższej 

niż 9000,00 zł na rok kalendarzowy, 

6) rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna, do kwoty nie wyższej niż 9000,00 zł na rok 

kalendarzowy, 

4. Potrzebę przyznania środków dla rodziny zastępczej, o której mowa w pkt 1b i c 

potwierdza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, biorąc pod uwagę w szczególności:  

- czas faktycznego przebywania dziecka/dzieci w lokalu/domu, w którym pełniona jest 

piecza zastępcza,  

- przewidywany okres pobytu dziecka/dzieci w rodzinie zastępczej,  

5. Przyznanie bądź odmowa przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu/domu, 

o których mowa w pkt 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek złożony w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej przez rodzinę zastępczą lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych 

zasad, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszych zasad.  

6. Wnioskodawca do wniosku załącza pełną dokumentację potwierdzającą zasadność 

wnioskowanej kwoty, a w szczególności faktury, rachunki, paragony, umowy (dot. 

abonamentu telefonicznego i internetowego), dokumentów bankowych( płatności 

przelewem) oraz potwierdzenie ich zapłaty, za składniki poniesionych kosztów 

wymienionych w pkt 2 niniejszych zasad.  



7. Koszty na utrzymanie lokalu/domu winny być poniesione w danym roku kalendarzowym, 

w którym wniosek został złożony, z zastrzeżeniem, iż za miesiąc grudzień rozliczenie może 

nastąpić w I kwartale kolejnego roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr 616/2022 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 6.10.2022 r. 

 

Zasady przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z 

przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, w którym pełniona jest rodzinna piecza zastępcza 

 

1. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 

83 ust. 4 i art. 84 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej są:  

a) obligatoryjną formą pomocy udzielaną prowadzącym rodzinny dom dziecka,  

b) fakultatywną formą pomocy udzielaną rodzinie zastępczej zawodowej, w której 

umieszczonych jest 4 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, jeżeli istnieje potrzeba i zasadność 

przyznania tych środków, na terenie Powiatu Bialskiego, w zależności od środków 

zabezpieczonych w budżecie Powiatu.  

2. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym pełniona 

jest piecza zastępcza, zwane dalej „środkami finansowymi” przeznacza się tylko na 

pokrycie niezbędnych kosztów w tym zakresie, nie częściej niż raz w roku lub nie częściej 

niż raz na 3 lata. 

3. Środki pieniężne przyznaje się po raz pierwszy prowadzącemu rodzinny dom dziecka lub 

rodzinie zawodowej, o których mowa w pkt 1 a i b niniejszych zasad nie wcześniej niż po 4 

latach pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

4. Maksymalną wysokość środków finansowych określa się w decyzji administracyjnej, 

odpowiednio:  

a) nie więcej niż 1200,00 zł. raz w roku lub nie więcej niż 3600,00 zł. raz na 3 lata.  

5. Przyznanie bądź odmowa przyznania środków finansowych następuje w drodze decyzji 

administracyjnej wydanej na wniosek złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Białej Podlaskiej przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.  

6. Wniosek o przyznanie środków finansowych składa się w terminie nie dłuższym niż 30 

dni po wykonaniu prac remontowych.  

7. Wypłata środków finansowych następuje przelewem na wskazanych rachunek bankowy 

wnioskodawcy.  



8. W terminie 30 dni po wykonaniu prac remontowych i poniesieniu ostatniego wydatku 

kwalifikowanego, w związku z przeprowadzeniem remontu, wnioskodawca dokonuje 

rozliczenia przyznanych środków. 

9. Do rozliczenia wnioskodawca dołącza dowody poniesienia kosztów remontu: faktury, 

rachunki , paragony wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.  

10. W przypadku niezłożenia rozliczenia, przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi, jak 

dla świadczeń nienależnie pobranych.  

11. Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej dokonują weryfikacji zgodność wykonanych prac 

remontowych z opisem we wniosku i decyzją administracyjną wydaną w sprawie. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności wnioskodawca, pod rygorem zwrotu otrzymanych 

środków na wykonanie remontu, zobowiązany jest je usunąć w terminie wskazanym przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

12. Przyznanie środków finansowych na przeprowadzenie remontu w związku ze zmianą 

lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego następuje wyłącznie w 

przypadku, gdy wymaga tego poprawa warunków zamieszkania dzieci, bądź konieczność 

pozyskania miejsc dla kolejnych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

  



Załącznik Nr 5 

do Uchwały Nr 616/2022 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 6.10.2022 r. 

 

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w 

rodzinnej pieczy zastępczej 

 

1. Przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest fakultatywną formą pomocy udzielaną 

rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Bialskiego 

w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu.  

2. Dofinansowania udziela się do zorganizowanych form wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka trwających nie więcej niż 7 dni.  

3. Pod pojęciem zorganizowanych form wypoczynku należy rozumieć, np.:  

a) kolonie, obozy letnie bądź zimowe, turnusy lub wycieczki,  

b) wspólny wypoczynek dziecka wraz z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom 

dziecka,.  

4. Dofinansowanie przyznawane jest na dziecko nie częściej niż  raz w roku.  

5. Przyjmuje się kwotę dofinansowania do wysokości:  

a) nie więcej niż 500 zł. na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, w 

przypadkach o których mowa w pkt 3a,  

b) nie więcej niż 70 zł na dobę na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, w 

przypadkach o których mowa w pkt 3b.  

6. Przyznanie bądź odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, na wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej wraz z załączoną ofertą wypoczynku.  

7. Wniosek o przyznanie pomocy składa się nie później niż w terminie 30 dni przed 

planowanym wypoczynkiem w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone z góry lub nie 

później niż w terminie 30 dni po zakończeniu wypoczynku jeżeli świadczenie ma być 

udzielone jako refundacja poniesionych jego kosztów.  

8. Środki finansowe na dofinansowanie wypoczynku zostaną przekazane na wskazany 

przez wnioskodawcę rachunek bankowy.  

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia przyznanego dofinansowania, w terminie 

30 dni od zakończenia tego wypoczynku w formie faktury paragonu lub oświadczenia,.  

10. W przypadku niezłożenia rozliczenia, przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi jak 

dla świadczeń nienależnie pobranych. 



Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr 616/2022 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 6.10.2022 r. 

 

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 

zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 

w rodzinnej pieczy zastępczej 

 

1. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń 

losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki zwana dalej 

„świadczeniem”, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest świadczeniem fakultatywnym, 

które przysługuje rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w 

zależności od środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu.  

2. Świadczenie przysługuje, gdy wskutek losowego lub nieprzewidywalnego zdarzenia 

dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowego wsparcia. Może być 

przyznane w formie:  

a) świadczenia jednorazowego,  

b) świadczenia okresowego, przez okres trwania bezpośrednich skutków tego zdarzenia, 

nie dłużej niż przez 3 miesiące.  

3. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę opinie koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej lub osoby wykonującej zadania koordynatora, który określa w szczególności 

możliwość zabezpieczenia dobra dziecka oraz usunięcia skutków zdarzenia przez 

sprawujących pieczę zastępczą.  

4. Ustala się wysokość świadczenia dla rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka w 

kwocie łącznie nie wyższej niż 1200,00 zł w każdym roku kalendarzowym.  

5. Świadczenie jest przyznane na łagodzenie skutków wystąpienia takich zdarzeń jak pożar, 

zalanie lokalu mieszkalnego, wypadek, kradzież, nagła choroba w rodzinie, śmierć członka 

rodziny lub inne okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie dziecka i rodziny, w 

szczególności na:  

a) częściowe dofinansowania do zakupu utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych 

elementów wyposażenia domu lub lokalu mieszkalnego, w którym pełniona jest piecza 

zastępcze, w tym mebli, sprzętów AGD,  

b) częściowe dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i 

przedmiotów ortopedycznych,  

c) częściowe dofinansowanie do specjalistycznych wizyt lekarskich i zabiegów 

rehabilitacyjnych,  



6. Przyznanie bądź odmowa przyznania świadczenia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, na wniosek złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej przez sprawujących pieczę zastępczą, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

7. Wypłata środków finansowych następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy 

wnioskodawcy.  

8. Świadczenie przyznawane jako częściowe dofinansowanie  poniesionych kosztów 

podlega rozliczeniu po przedstawieniu imiennych faktur potwierdzających poniesione przez 

rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka koszty wskazane w wydanej w sprawie decyzji. 

Rozliczenie winno zostać złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej w terminie 30 dni od wydatkowania środków.  

9. W przypadku niezłożenia rozliczenia, przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi jak 

dla świadczeń nienależnie pobranych.  

10. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej lub osoba wykonująca zadania koordynatora, 

po dokonaniu rozliczenia, weryfikuje czy i w jakim zakresie potrzeby dziecka zostały 

zaspokojone, w ramach przyznanego świadczenia.  

  



Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr 616/2022 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 6.10.2022 r.  

 

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i 

nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub 

funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 

 

1. Świadczenie na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z 

opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka zwane dalej 

„świadczeniem”, o którym mowa w art. 84 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej przysługuje prowadzącemu rodzinny dom dziecka,  w zależności od 

środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu.  

2. Świadczenie przysługuje, gdy wskutek zdarzenia dziecko umieszczone w rodzinnym 

domu dziecka wymaga dodatkowej pomocy w opiece i wychowaniu, wystąpiły nagłe i 

nieprzewidziane okoliczności związane z funkcjonowaniem domu.  

3. Świadczenie jest przyznane w formie świadczenia jednorazowego.  

4. Wysokość świadczenia określana jest w umowie z prowadzącym rodzinny dom dziecka 

do kwoty 1000,00 zł dla rodzinnego domu dziecka.  

5. Przyznanie bądź odmowa przyznania świadczenia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, na wniosek złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej przez prowadzącego rodzinny dom dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub osoby wykonującej zadania koordynatora.  

6. Wypłata środków finansowych następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy 

wnioskodawcy.  

7. Świadczenie przyznawane jest zaliczkowo i podlega rozliczeniu po przedstawieniu 

imiennych faktur potwierdzających poniesione koszty przez prowadzącego rodzinny dom 

dziecka w kwocie wskazanej, w wydanej w sprawie decyzji. Rozliczenie winno zostać 

złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w terminie 30 dni od 

wydatkowania środków.  

8. W przypadku niezłożenia rozliczenia, przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi jak 

dla świadczeń nienależnie pobranych.  

9. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej lub osoba wykonująca zadania koordynatora 

sprawdza, w jakim zakresie potrzeby dziecka i funkcjonowania rodzinnego domu dziecka 

zostały zaspokojone, w ramach przyznanego świadczenia.  

 


