
ZARZĄDZENIE Nr 112020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

zdnia 3 stycznia2OżOr,

w sprawie zasadptzyznawaŃaw 20ż0 r. rodziriom zastępczymiprowadzącym rodzinny
dom dziecka dofinansowania do wypoczyŃu poza miejscem zamieszkania dziecka.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1) i art, I82 ustawy z dnia 9 czetwca 2011 r, o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 t. poz. LIII z póżniejszymi zmianami)
zar ządzart c o następuj e :

§1

1. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka przyznawane jest na pisemny wniosek rodziny
zastępczej lptowadzącego rodzinny dom dzięcka.

2, Zasady przyznawania dofinansowania do wlpoczynku dziecka określa Załącznlk rn 1 do
nini ej sze go zar ządzenia.

§2

Dofinansowanie do wypoczynku następuje w ramach posiadanych na ten cel środków
finansowych, przy czymłączna kwota nie może ptzekłoczyó 500,00 zł na dzięcko w danym
roku kalendarzowym.

§3

Zasady i wysokośó dofinansowania do wypoczynku dotyczą dzieci. dla których Powiat
Sieradzki jest właściry ze względu na zarnieszkanie przed utrieszczeniem po raz pierwszy
w pieczy zastępczej.'W przypadku dzieci pochodzących z innego powiafu wysokośó
do fi nans owan ia b ę dzie uzgadniala każdor azowo z p owi atem wł aś c i wym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm podpisania.
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ZŃączniknr 1

do Zńządzenta nr 1/2020

Dyrektora PCPR w Sieradan z
dnia 3 styczniaZlll r.

zasady prąlznawarlia w 2020 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka
do fi nansowani a do wyp o czynku po za mi ej s c em zami e szkania dzie cka.

l.Dofinansowanie do wypoczynku dzięcka można uzyskać po spełnieniu ponizszych
waruŃÓw: wypoczynek będzie przebiegń poza miejscem zamieszkaria,będzie odbywał się
w formie zotganizowanej (kolonie, obóz, zimowisko, turnus, wycieczka).

2.Podstawą przyznaria dofinansowania do wypoczynku opróczzłożęniapisemnego wniosku
(na druku stanowiącymzałącznik nr la) będzie zŁożenię oferty wypoczynku potwierdzającej
termin, miejsce oruz cęrtę wyjazdu/pobytul dziecka,
3. Wnioski o ptzyznarlie dofinansowania do wypoczyŃu dziecka będą rozpatrywane w
kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w
budżecie na dany rok kalendatzory.

4.Przyznartiebądź odmowa dofinansowania następuje w drodze decyĄi administracyjnej.

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

6. Zwykorzvstanego zgodnie z cęlem dofinansowariarodzinazastępczalub prowadzący
rodzinny dom dzieckazobońązani są tozliczyć się w terminie 30 dni od daty zakończenia
wypoczynku (w formie imiennych faktur, rachunków, zaświadczeń, biletów). Nierozliczenię
Przyznanęgo Świadczenia w terminie jest równoznaczne zkoniecznością zwrotuprzyznanej
kwoty w całości. Ewentualny zwrotniewykorzystanego dofinansowania następuje na
zasadach j ak dl a świ adc zęń ńenalęźni e po branych.
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ZŃączniknt la

doZuządzenia nr 112020

Dyreklora PCPR w Sieradzu
z dnia3 sĘcznia2020 r.

Sieradz,

powiatowe centrum
Pomocy Rodzinie
w sieradzu

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO \ilYPOCZYNKU

Zwtacam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka:

(imię i naałisko dziecką, data urodzenia)

Miejsce wypoczynku

Termin wypoczynku

Forma wypoczynku

Koszt wypoczynku

uzasadnienie:

( podpis wnioskującego)


