
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 
STAROSTY ŁOWICKIEGO 

Z DNIA 31 marca 2020 ROKU

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Łowickiego nr 3/2020 z dnia 10.01.2020r 
w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym 
wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

Na podstawie art. 57, art. 83, art. 182 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, poz. 924, 
poz. 1818), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zasadach przyznawania i wysokości świadczeń określonych w art. 57 i art. 83 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowiących załącznik do 
Zarządzenia Nr 3/2020 Starosty Łowickiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 
zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym wynikającym z ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 3 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) w przypadku umieszczenia od 5 do 7 dzieci do 23 godziny tygodniowo;”;

2) dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Wnioski i świadczenia, o których mowa w art. 83 ust. 2 i 3a ustawy, rozpatrywane są raz 
na kwartał. Rodzina zastępcza zawodowa obowiązana jest przedstawić dokumenty 
potwierdzające faktycznie poniesione wydatki za okres objęty wnioskiem w terminie do 10 dnia 
miesiąca po wskazanym okresie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Zasad.”;

3) dodaje się załącznik nr 4 do Zasad, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

STAROST



Uzasadnienie

Na podstawie art. 57 i art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.l 111, z późn. zm.) starosta może przyznać 
rodzinie zastępczej świadczenia fakultatywne. Ustawa nie określa jednak ich wysokości oraz 
zasad ich przyznawania W związku ze zwiększonymi potrzebami rodzin zastępczych, 
w których przebywa od 5 do 7 dzieci zasadnym jest zwiększenie ilości godzin osoby 
zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Ponadto istnieje konieczność doprecyzowania zasad przyznawania świadczeń 
wynikających z art. 83 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.



Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2020 
Starosty Łowickiego z dnia 31 marca 
2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 
Starosty Łowickiego nr 3/2020 z dnia 
10.01.2020r. w sprawie określenia 
zasad i wysokości świadczeń 
przyznawanych rodzinom zastępczym 
wynikającym z ustawy z dnia 
9§czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej

„Załącznik nr 4 do Zasad 
i wysokości świadczeń
przyznawanych rodzinom
zastępczym wynikającym z ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej”

Wzór wniosku

Łowicz, dnia

(imię i nazwisko rodziny zastępczej, adres)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz

Wniosek
o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego

Zwracam się z prośbą o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu, w którym 
zamieszkuje wraz z powierzonymi mi wychowankami.
Osoby zamieszkujące w lokalu:

Do wniosku załączam: dokumenty potwierdzające faktycznie poniesione koszty za dany okres 
zgodne z katalogiem zawartych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(podpis wnioskodawcy)
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