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Pan
Krzysztof Górski
Radny Powiatu Łowickiego

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego podczas posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów w dniu 10 lutego 2022 r., a dotyczące pokrywania przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczu kosztów remontów lokali mieszkalnych rodzin zastępczych,
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozróżnia
dwa rodzaje świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych: świadczenia obligatoryjne
i fakultatywne.

l. Świadczenia oblisatoryjne (art. 57, art. 80-83 ustawy)

Rodzinie zastępczej przysługuje:

l) Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
2) Dodatek miesięczny na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka

legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

3) Dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku
życia (do 31.05.2022 r., gdyż od 01.06.2022 r. obsługę przejmuje ZUS);

4) W przypadku rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczono powyżej 3 dzieci
i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - środki finansowe
na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę
zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię
elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig
osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne
oraz związanym z kosztami eksploatacji. Potrzeba przyznania tych środków musi zostać
potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

5) W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, na
wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

2. Świadczenia fakultatywne Cart. 83 ustawy}

Rodzinie zastępczej starosta może przyznać:

l) Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
2) Świadczenie na pokrycie:



o

3)

niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka -
jednorazowo;

o kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki -jednorazowo lub okresowo;

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na
pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędneęo remontu lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Wnioski o przyznanie świadczeń każdorazowo podlegają indywidualnej ocenie zasadności
przyznania. Nie przewiduje się z góry narzuconych zasad przyznawania pomocy, które
sztywno określają warunki jej przyznawania, tym samym powodując „mechaniczne"
podejście do sprawy, bez precyzyjnego i wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. Do wniosku o przyznanie świadczenia, rodzina
zastępcza zobowiązana jest dołączyć uproszczony kosztorys planowanego remontu,
z wyszczególnieniem przewidywanych kosztów materiałów i robocizny koniecznych do jego
przeprowadzenia.

Przyznanie świadczenia poprzedzone jest opinią organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
a następnie dokonaniem wizji lokalnej przez specjalistę z zakresu budownictwa, mającej na
celu stwierdzenie zasadności zakresu planowanego remontu oraz weryfikacji kosztorysu.

Świadczenia przyznawane są zgodnie z zasadami gospodarności, celowości i racjonalności
wydatków, uwzględniając możliwości budżetowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu.

W poprzednim roku zadanie nie było realizowane, z uwagi na brak zainteresowania, natomiast
w 2020 r. na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 2862 zł dla l rodziny. W bieżącym 2022
roku, zgodnie ze złożonym projektem budżetu przewidywano realizację zadania na kwotę 15
000 zł (3 rodziny x 5 000 zł).

SIXROSTAXWICKI

Marcix/Kosiorek

€' y^.-^J ^"^

J ^7 6?^ '^G -2^

/l/1.0l^ <^o^,
SEKHETABZ

POWIATU ŁOWICKIEGO

AgaC acz


