
ZARZĄDZENIE Nr 2l202l

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

z dnia 18 stycznia 202l t.

w sprawie zasadptzyznawuliaw 2O2I r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny
dom dziecka dofinansowania do wypoczyŃu poza miejscem zamieszkaniadziecka.

Na podstawie art. 83 ust, 1 pkt 1) i art, I82 ustawy z dnia 9 częrwca 2011 t. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U . z 2020 L poz. 82I) zarządzam co następuje:

§1

1, Dofinansowanie do wypoczyŃu dziecka ptzyznawane jest na pisemny wniosek rodziny
zastępczej l prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Z.Zasady ptzyznawanią dofinansowania do wypoczyŃu dziecka określa Zńącznik nr 1 do
niniej sze go zarządzenia,

§2

Dofinansowanię do wypoczynku następuje w ramach posiadanych na ten cel środków
finansowych, ptzy lzymłączna kwota nie moze ptzekroczyć 500,00 zł na dziecko w danym
roku kalendarzowym.

§3

Zasady i wysokośó dofinansowania do wypoczyŃu dotyczą dzieci, dla których Powiat
Sięradzki jest właściry zę względu nazatnięszkanie przed umieszczeniem po razpietwszy
w pieczy zastępczej. W przypadku dzieci pochodzących z innego powiafu wysokość
dofinansowania będzie uzgadniana kńdoruzowo z powiatem właściwym.

§4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Powiatoweg,

Kry

/,

REKToR

W



Zńącnikw l

doZarządzenia nr 2l202l
DyT ektora PCPR w Sieradzu z
dnia 18 styczria 202l r-

Zasady przyznawaniaw 202I r, rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka
dofinansowania do wypoczynku poza miej scem zamieszkania dziecka.

l.Dofinansowanie do wypoczynku dziecka można uzyskać po spełnieniu ponizszych
warunków: wypoczynek będzie przebiegał poza miejscem zamieszkania,będzie odbywał się
w formie zorganlzowanej (kolonie, obóz, zimowisko, turnus, wycieczka).

2, P odstawą pr zy znania do fi nansowania do wypo czyŃu opró cz złożenia pisemne go wnio sku
(na druku stanowiącym załącznik nr la) będzie złożenię oferty wypoczynku potwierdzającej
termin, miejsce oIaz cenę v,yjazdulpobytu/ dziecka.
3. Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka będą rozpatrywane w
kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w
budzecie na dany rok kalendarzory.

4.Przyznantebądź odmowa dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5, Przyznane dofinansowanie wypłacane będzie na wskazany rachunek baŃowy
wnioskodawcy.

6. Z wykorzystanego zgodnie z celęm dofinansowania rodzina zastępcza lub prowadzący
rodzinny dom dzieckazobowiązani są rozltczyc się w terminie 30 dni od daty zakończęnia
wypoczyŃu (w formie imiennych faktur, rachunków,zaśwtadczeń, biletów). Nierozliczenie
przyznanego Świadczenia w terminie jest równoznaczne zkonięcznością zwrotuptzyznanej
kwoty w całości. Ewentualny zwrot niewykorzystanego dofinansowania następuje na
zas adach j ak dl a świ ad czeń nięnal eżni e p o branych.
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doZuządzenia nr 2l202l
Dyrektora PCPR w Sieradzu

z dnia l8 sĘcmia202| r.

Sieradz,

powiatowe centrum
Pomocy Rodzinie
w sieradzu

WNIO§EK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU

Zwracam się z prośbąo prz!7nanie dofinansowania do wypoczyŃu dziecka:

(imię i nązwisko dziecką, data urodzenia)

Miejsce wypoczynku

Termin wypoczynku

Forma wypoczynku

Koszt wypoczynku

uzasadnienie:

( podpis wnioskującego)


