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w sprawie wprowadzenia zasad refundacji kosztów zakupu dresów sportowych dla dzieci i 
młodzieży przeby>vających w rodzinnej pieczy zastępczej - uczestników projektu „Umiem 
Więcej" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej 
„Centrum" 

Na podstawie § 18 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu przyjętego Uchwalą Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 761/2018 z dnia 30 
maja 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu zarządzam co następuje: 

Wprowadzam zasady refundacji kosztów zakupu dresów sportowych dla dzieci i młodzieży 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - uczestników projektu „Umiem Więcej" 
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu stanowiące załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

Wykonanie zarządzenia powierza się: zespołowi realizującemu projekt „Umiem Więcej". 

§1 

§ 2 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora P C P R 

w Łowiczu nr 26/2018 z dnia 31.10.2018r. 

Projekt „Umiem Więcej" 
realizowany w okresie 01.09.2017 - 30.06.2019r. w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa I X Włączenie społeczne, 

Działanie I X . l Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, 

Poddzialanie I X . 1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
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Z A S A D Y 
refundacji kosztów zakupu dresów sportowych dla dzieci i młodzieży przeby>vających w 
rodzinnej pieczy zastępczej - uczestników projektu „Umiem Więcej" realizowanego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 2łvane dalej „Centrum" 

§ 1 
1. Uczestnik projektu może się ubiegać o jednorazową refundację kosztu zakupionych 

dresów do kwoty 170,00 zł/osoba (słownie: sto siedemdziesiąt złotych) - komplet spodnie 
i bluza. 

2. Cała kwota nie może być przeznaczona tylko na zakup bluzy lub tylko na zakup spodni 
dresowych. Refundacji podlega komplemy dres sportowy. 

3. Przepis, o którym mowa w ust. 1 dotyczy etapu edukacyjnego od I klasy szkoły 
podstawowej do IV klasy szkoły ponadgimnazjalnej. 

4. Refundacji dokonuje się na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik do 
niniejszych zasad wraz z kserokopią (oryginał do wglądu) opłaconej faktury wystawionej 
na rodzinę zastępczą (z adnotacją jakiego dziecka dotyczy zakup) lub bezpośrednio na 
uczestnika projektu. 

5. Wnioski o refundację mogą być składane w terminie od 30 listopada 2018r. w 
sekretariacie Centrum. 

6. Weryfikacji wniosków dokonuje personel merytoryczny projektu w terminie do 10 
grudnia 20I8r, oraz sporządza listę refundacji. 

7. W pierwszej kolejności dofinansowanie obejmuje rodziny zastępcze spokrewnione, ze 
względu na najniższą kwotę świadczenia na dziecko. 

8. W następnej kolejności będą rozpatrywane wnioski rodzin zastępczych niezawodowych i 
zawodowych, które nie otrzymują na dzieci żadnych dodatkowych świadczeń (alimenty, 
renty rodzime, renty socjalne, itp.). 

9. Od decyzji negatywnej nie przysługuje odwołanie. 
10. Refundacja podlega zwrotowi w przypadku przerwania nauki w roku szklonym 

2018/2019 bez uzasadnionych przyczyn. 
U . Zwrot kosztów zakupu nastąpi przelewem na wskazany we wniosku nr rachunku 

bankowego. 
12. Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania uczestnik nie może uzyskać 

dofinansowania do zakupów opisanych w pkt. I z innych źródeł chyba, że na wydatek nie 
objęty refundacją. 
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