
ZARZĄDZENIE Nr 312022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

zdnia 18 stycznia 2022r.

w sprawie zasadptzyznawaniaw 2022 r. rodzinom zastępczymi prowadzącym rodzinny
dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzięcka.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1) i art. I82 ustawy z dnia 9 częrwca 20Il r. o wspieraniu
radziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 t. poz. 82I z późniejszymi zmianami)
zaruądzarn co następuj e :

§1

1. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka ptzyznawane jest na pisemny wniosek rodziny
zastępczejlprowadzącego rodzinny dom dziecka.

Z.Zasady ptzyznawarLia dofinansowania do wypoczynku dziecka określa Zńącznik nr 1 do
niniej sze go zaruądzenia.

§2

Dofinansowanie do wypoczyŃu następuje w ramach posiadanych na ten cel środków
finansowych, ptzy azymłączna kwota nie może ptzehoczyó 500,00 zł na dziecko w danym
roku kalęndarzowym.

§3

Zasady i wysokośó dofinansowania do wypoczyŃu dotyczą dzieci, dla których Powiat
Sieradzki jest właściw zę względu na zarlęszkanie przed umieszczeniem po raz pierwszy
w pieczy zastępczej. W przypadku dzieci pochodzących z innego powiatu wysokośó
dofinansowania będzie uzgadniana kazdorazowo z powiatem właściwym.

§4

Zaruądzenie wchodzi w Ęcie z dnięm podpisania.
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Zńączniknt l

doZarządzenia nr 312022

Dyrektora PCPR w Sieradzu z
dnia l8 stycznia 2022 r.

Zasady ptzyznawania w 2022 r. rodzinom zastwczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka
dofinansowania do wypoczynku poza mięjscem zamieszkania dzięcka.

l.Dofinansowanie do wypoczynku dziecka można uzyskaó po spełnieniu poniższych
waruŃÓw: wypoczynęk będzie ptzebiegał poza miejscem zamieszkania, będzie odbywał się
w formie zotganizowanej (kolonie, obóz, zimowisko, turnus, wycieczka).

2.Podstawą ptzyznaria dofinansowania do wypoczynku opróczzłożeniapisemnego wniosku
(na druku stanowiącymzńącznik nr 1a) będzie ńożęnię oferty wypoczyŃu potwierdzającej
termin, miejsce otaz cęnę vłyjazdulpobl.tu/ dziecka.
3. Wnioski o przyznante dofinansowania do wypoczynku dziecka będą rozpatrywane w
kolejności złożęnia do wyczerpania środków finansowychzaplanowanych na ten cel w
budzecie na dany rok kalendatzory.

4.Ptzyznaniebądź odmowa dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Pruymane dofinansowanie w;rpłacane będzie na wskazany rachunek bankowy
wnioskodawcy.

6. Zvłykorzystanego zgodnie z cęlem dofinansowania rodzinazastępczalub prowadzący
rodzinny dom dzięckazobowiązarri są rozliczyć się w terminie 30 dni od daty zakończęnia
wYpoczynku (w formie imiennych faktur, rachunków, zaświadczeń, biletów). Nierozliczenie
PrzlzĄarlęgo Świadczęnia w tęrminie jest równozrlacznę zkonięcznością zwrotuprzyznanej
kwotY w całoŚci. Ewentualny zywotniewykorzystanego dofinansowania następuje na
zasadach jak dla świadczeń nienaleznie pobranych.
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doZuządzsnia nr 312022
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z dnia 18 sĘcmia2022r.
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WN-IO§EK o PRZYZNANIE DOFINANSoWANIA Do WYPOCZYi\KU

Zwtacam się z prośbąo ptzyznanię dofinansowania do wypoczynku dziecka:

(imię i nąnłisko dziecką, data urodzenia)

Miejsce wypoczynku

Termin wypoczynku

Forma wypoczynku

Koszt wypoczynku

uzasadnienie:

Sposób płatności - ptzyznanę świadczenie proszę przekazaó na rachunek bankowy:

(numer rachunku)

Oświadczam, że darrc zawarte we wniosku oraz zńącznkach są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za z.łożenię fałszywych informacji.

( podpis wnioskującego)


