
ZARZĄDZENIE Nr 2/2019

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

zdnia 7 stycznia}}I9 r,

w sprawie zasad ptzyznawania w 2019 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny
dom dziecka dofinansowania do wypoczyŃu poza miejscem zamieszkaniadzięcka.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1) i ań. |82
rodziny i systemie plęazy zastępczĄ (Dz.U.
zarządzam co następuj e :

ustawy z drua 9 czerwca 20II r. o wspieraniu
z 2018 t. poz. 998 z późniejszymi zmianami)

§1

l. Dofinansor,vanie do wypoczynku dziecka prz7,znawane jest na pisemny wniosek rodziny
zastępczej lprowadzące go rodzinny dom dzi ecka.

2.Zasady ptz>,znawania dofinansolł,ania do rłl.poczynku dziecka określa Załącznik nr 1 do
niniej szego zar ządzenia.

§2

Dofinansowanie do wypoczynku następuje \\, ramach posiadanych na ten cel środkow
finansowych, przy czym łączna kw,ota nie moze przekoczyć 500,00 zł na dztecko w danym
roku kalendarzowym.

§3

Zasady i wysokość dofinansowania do wypoczynku dotyczą dzieci. dla których Powiat
Sieradzki jest wlaściwy ze względu nazamlęszkanie przed umieszczeniem po taz pierwszy
w pieczy zastępczej. W przypadku dzieci pochodząc.vch z innego powiatu wysokość
dofi nansowania będzie uz gadniana każdor azowo z powiatem rvłaśc iw),m.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DY a K T,§^R
PoWlatoWBgo rntłum Pomoc!\odzinie

§bradzu 1

Krystl ra Marcińczak

R.ADe4&RAWł.,NY

ffićM

h



Załącznik nr I

do Zarządz,enia nr 212019

Dyrektora PCPR w Sieradzu z
dnia 7 stycznia2019 r.

Zasady przyznawaflta w 2aI9 r. rodzinom zastępazym i prowadzącym rodzinny dom dziecka
dofi nansowania do wypo czyŃu poza miej s aęm zamięszkania dziecka.

l.Dofinansowanie do wypoczynku dziecka można uzyskaó po spełnieniu poniższych
warunków: wypoczynek będzie Wzębięgał poza miej s cem zaffieszkania, będzie odbywał się
w formie zorganizowanej (kolonie, obóz, zimowisko, tumus, wycieczka),

2.Podstawą przyznaniadofinansowania do wypoczynku opróczzłożęniapisemnego wniosku
(na druku stanowiącym zŃączniknr la) będzie złożęnię oferty wypoczynku potwierdząącej
termin, miejsce oruz cenę wyjazdulpoby,tul dziecka.
3. Wnioski o ptzyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka będą rozpatrywane w
kolejności złożęnia do wyczerpania środków finansowychzaplanowanych na ten cel w
budżecie na dany rok kalendarzory.

4.Ptzyznaniebądź odmowa dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Przyznałtę dofinansowanie wypłacane będzie na wskazany rachunek bankowy
wnioskodawcy.

6. Z wykorzystanego zgodnie z cęlęm dofinansow ania rodzina zastępcza lub prowadzący
rodzinny dom dzieckazobowiązani są rozliczyó się w terminie 30 dni od daty zakończęnta
wYPoczyŃu (w formie imiennych faktur, rachunków, zaświadczeń, biletów). Nierozliczęnię
Przlznamęgo Świadczęnia w terminie jest równoznalznę zkonięcznością zwrotuptzyznanej
kwoty w całoŚci. Ewęntualny zwrot niewykorzystanego dofinansowania następuje na
zasadach jak dla świadczeń nienależnie pobranych.
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