
ZARZĄDZENIE Nr I 12023

Dyrektora powiatowęgo centrum pomocy Rodzinie w sieradzu

zdnia 10 stycznia 2023 r,

w sprawie zasadprzyznawańaw 2023 r. rodzinom zastępczymdo wypoczynku poza
miej scem zamięszkania dzięcka.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1) i art. 182
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.tJ.
zaruądzam co następuje:

ustawy z dnia 9 częrwca20Il r. o wspierarriu
z 2022 r. poz. 447 z późniejszymi nnianami)

§1

1, Dofinansowanie do wYpoczynku dziecka przyznawane jest na pisemny wniosek rodziny
zastępczej.

2, ZasadY Przlznawania dofinansowania do wypoczynku dziecka określa Załącznlk nr 1 do
nini ej s ze go zar ządzenia.

§2
Dofinansowanie do wypoczynku następuje w lamach posiadanych na ten cel środków
finansowYch, PrzY czym Łączna kwota ni. moz. przekrocŻyć 600,Ó0 zł na dzlecko w danym
roku kalendarzowym.

§3

ZasadY i wYsokoŚĆ dofinansowania do wypoczynku doty czą dzieci, dla ktorych powiat
Sieradzki jest właści.u.|Y Zę wzgledu na zumńószkanie przej umieszczeniem po razpierwszyw PieczY zastęPczej. W przypadku dzieci pochodŹących z innego po*iutu wysokość
d o f-rnanso wania będzie uzgadni ana każdor azowó z powiatem właściwym.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznikrv 1

do Zuządzenia nr l/2023
Dyrektora PCPR w Sieradzu z
dnia 10 stycmia2023 r,

Zasady przyznawania w 2023 r. rodzinom zastępczym dofinansowania do wypoczynku poza
miej scem zamięszkania dzięcka.

l.Dofinansowanie do wypoczyŃu dziecka można uzyskać po spełnieniu poniższych
waruŃÓw: Wypoczynek będzie przebiegń poza miejscem zamieszkania, będzie odbywał-się
w formie zor ganizowanej (kolon ie, obóz, zimowisko, tufnus, wycieczka).

2.Podstawą ptzyznania dofinansowania do wypoczynku oprócz złożęńapisemnego wniosku
(na druku stanowiącym załączńknr 1a) będzie złożęnie oferty wypoczyŃu potwierdzającej
termin, miej sce or az lenę wyjazdul pobyfil dzieęka.
3. Wnioski o ptzyznanie dofinarrsowania do wypoczyŃu dziecka będą rozpatrywane w
kolejnoŚci zŁożenia do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na tón cel w
budzecie na dany rok kalendarzory.

4.PrzYznarliebądŹ odmowa dofinansowania następuje w dtodze decyzjiadministracyjnej.

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

6, Z v,rYkorzYstanego zgodnie z cęIęm dofinansow ania rodzina zastępczazobowipana jest
rozliczYĆ się wterminie 30 dni od daty zakończęniawypoczynku 1w rormie imiennyc}rfaktur,
rachuŃÓw, zaŚwiadczeń, biletów). Nięrozlic zenie przyznanego świadczenia w terminie jest
równoznacznę zkonięcznoŚcią zwrotu przyznanej kwoty w caiości. Ewentualny zwrot
niewYkorzYstanego dofinansowania następuje na zasadach jak dla świadczeń nienaleznie
pobranych.
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Załączniknr la

do Zarządzenia nr ll2023
Dyrektora PCPR w Sieradzu

z dnia l0 stycznia2l23 r.

Sieradz,

powiatowe centrum
Pomocy Rodzinie
w sieradzu

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINA}ISOWANIA DO WYPOCZYNKU

zwracam się z prośbąo plzyznarIie dofinansowania do wypoczynku dziecka:

(imię i nąnvisko dziecka, data urodzenia)

Miejsce wypoczynku

Termin wypoczynku

Forma wypoczynku

Koszt wypoczynku

uzasadnienie:

SPosób PłatnoŚci - ptzyznanę świadczenie proszę pr,zekazaćna rachunek bankowy:

(numer rachunku)

OŚwiadczam, żę dane zawarte we wniosku oraz załącznlkach są zgodne ze stanem faktycznym,
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za ńożęnie fałszywych informacji.

( podpis wnioskującego)


