
Uchwała Nr 10/39/2015 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 16 marca 2015 r. 
 

w sprawie zasad przyznawania rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym 
środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym                   
lub domu jednorodzinnego. 

 

             Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                     
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 83 ust.2, ust.3 „a”, w związku z art. 180                    
pkt. 13 lit. „a” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:  
 
      § 1 
 

W załączniku określa się Zasady przyznawania rodzinom zastępczym zawodowym                           
i niezawodowym środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. 
 
      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2015 r. 
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu             Przewodniczący Zarządu Powiatu 
         Namysłowskiego                                                                       Namysłowskiego 
       
 
Bartłomiej Stawiarski                                                                            Michał Ilnicki   
 
Krzysztof Żołnowski 
 
Piotr Lechowicz 
 
Andrzej Michta   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 83 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe 
na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. 

Natomiast zgodnie z treścią art. 83 ust.3 „a” środki finansowe, o których mowa w ust.2, 
starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 
3 dzieci (w tym osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których 
mowa w art. 37 ust.2) oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Jak wynika z treści tego artykułu, pomoc ta w zależności od typu rodziny i liczby dzieci jest 
jednym razem świadczeniem fakultatywnym, a innym obligatoryjnym. Ustawodawca jednakże nie 
określił zasad, na podstawie których Wnioskodawca może ubiegać się o to świadczenie.  

Dlatego też istnieje pilna potrzeba określenia jednolitych zasad przyznawania rodzinie 
zastępczej niezawodowej i zawodowej w/w świadczenia pieniężnego.    

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.   
 

 
Z poważaniem  
 
Ryszard Kalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik  
do uchwały Nr ……/………/……… 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia …..……………………… r. 

 
 

Zasady przyznawania rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym  
środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego  
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 

 
  1. Niniejsze „Zasady (…)” dotyczą rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,                       
      w których umieszczono powyżej 3 dzieci (w tym osób, które osiągnęły pełnoletność   
      przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust.2). 
  2. Do składników kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub  
      domu jednorodzinnego zaliczamy: czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię   
      elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig   
      osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne   
      (telefon stacjonarny i komórkowy, Internet). 
  3. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego                           
      w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego nie uwzględnia się innych   
      kosztów, w tym m.in.: podatku od nieruchomości, podatku gruntowego, funduszu   
      remontowego, anten satelitarnych, zaległości w opłatach kosztów utrzymania lokalu   
      mieszkalnego, o których mowa w ust.2, w tym odsetek od nieterminowych wpłat.  
  4. Przyznanie, bądź odmowa przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu   
      mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, zwanych dalej   
      „świadczeniem” następuje w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek złożony  
      w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie przez rodzinę zastępczą   
      zawodową i niezawodową, zwaną dalej Wnioskodawcą, wg wzoru stanowiącego   
      załącznik do niniejszych Zasad. 
  5. Wnioskodawca do wniosku załącza pełną dokumentację potwierdzającą zasadność   
      przyznania świadczenia, w szczególności: faktury/rachunki dotyczące kosztów   
      poniesionych za składniki wymienione w ust. 2. 
  6. Zestawienie kosztów poniesionych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
      wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego należy składać na wzorze wniosku, który   
      stanowi załącznik do niniejszych Zasad (zestawienie poniesionych kosztów obejmuje   
      okres 6 miesięcy, przed miesiącem, w którym został złożony wniosek). 
  7. W przypadku kosztu „usługi telekomunikacyjne” ustala się miesięczny limit do kwoty                          
      70 zł, w przypadku gdyby rzeczywiste wydatki przekroczyły tę kwotę. Wniosek   
      kompletny jak wyżej podlega weryfikacji i zatwierdzeniu w zakresie wysokości   
      świadczenia. 
  8. Ustalony zgodnie z ust. 5-7 koszt podlega sfinansowaniu w proporcji określonej w art. 83   
      ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   
      (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), t.j. w kwocie obliczonej przez   
      podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu     
      lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły   
      pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust.2,  
      umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą. 
  9. Świadczenie przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy                     
      od miesiąca, w którym został złożony wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o    



      przyznanie środków finansowych.    
10. Świadczenie przyznaje się na okres pobytu w rodzinie zastępczej co najmniej 4 dzieci, nie   
      dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy. Wniosek o przyznanie świadczenia na kolejny   
      okres Wnioskodawca składa do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który    
       przysługiwało to świadczenie.  
11. Świadczenie wypłacane będzie nie później niż do 10-go dnia miesiąca następującego 
      po miesiącu, za który przysługiwało to świadczenie. 
12. Warunkiem przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego   
      w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, rodzinom zastępczym   
      zawodowym i niezawodowym, w których umieszczono powyżej 3 dzieci (w tym osób,   
      które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37   
      ust.2) jest potwierdzona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej potrzeba   
      przyznania tych środków.  
    
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu             Przewodniczący Zarządu Powiatu 
         Namysłowskiego                                                                       Namysłowskiego 
       
 
Bartłomiej Stawiarski                                                                            Michał Ilnicki   
 
Krzysztof Żołnowski 
 
Piotr Lechowicz 
 
Andrzej Michta   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik do Zasad przyznawania rodzinom    
zastępczym zawodowym i niezawodowym środków  finansowych na 
utrzymanie lokalu mieszkalnego  
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 

 
Namysłów, dnia ……………………… 

………….………………………. 
 imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 
……………….…………………. 
          adres zamieszkania 
 
…………………….…………….                             Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  
w Namysłowie  

 
Wniosek o przyznanie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym                      

środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego  
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 

 
Zwracam/y się z prośbą o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego * .  
Na utrzymanie w/w lokalu mieszkalnego składają się poniższe rodzaje kosztów                 (w 

okresie od …………..……. do ……..….…………): 
 

LP. RODZAJE KOSZTÓW KWOTA  
1. Czynsz  

2. Opłata z tytułu najmu   

3. Opłata za energie elektryczną i cieplną  

4. Opał   

5. Woda   

6. Gaz   

7. Odbiór nieczystości stałych i płynnych   

8. Dźwig osobowy   

9. Antena zbiorcza   

10. Abonament telewizyjny i radiowy   

11. Usługi telekomunikacyjne   

Średnie miesięczne wydatki  
* właściwe podkreślić      

Oświadczam/y, że na dzień ………………………………… w lokalu w/w zamieszkują: 

I. RODZINA ZASTĘPCZA: 



   1) ............................................................................................................. 

   2) ............................................................................................................. 

II. DZIECI UMIESZCZONE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ: 

    1) ............................................................................................................ 

    2) ............................................................................................................ 

    3) ............................................................................................................ 

    4) ............................................................................................................ 

    5) ............................................................................................................ 

    6) ............................................................................................................ 

III. POZOSTAŁE OSOBY ZAMIESZKUJĄCE Z RODZINĄ ZASTĘPCZĄ: 

     1) …………………………………………………………………………….. 

     2) ……………………………………………………………………………. 

     3) ……………………………………………………………………………. 

     4) ……………………………………………………………………………. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składania nieprawdziwych danych wynikających  
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553)  
oświadczam/y, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

„ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3” 

 
Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych: 
 
a) wyrażam/y zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do celów związanych z realizacją 
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej, zgodnie                         z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.  z 2002 r.  nr 101, poz. 926 ze zm.); 

b) zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; znam/y swoje prawa w zakresie danych osobowych 
wynikające z przywołanej wyżej ustawy, w tym prawo wglądu do swoich danych  i ich poprawiania. 

 

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam/y własnoręcznym podpisem 

Namysłów, dnia ……………………….. 
 
1) …………………………………………….. 
 
2) …………………………………………….. 



    /podpis Wnioskodawcy/  
Opinia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

       
   ………………………………….. 

                /podpis/  
 

Specjalista ds. świadczeń pieniężnych: 

 

Proponowana kwota świadczenia: ………………………………………………………… 

 
 
…………………………………. 
                 /podpis/  

 
Decyzja dyrektora PCPR: 

 

Przyznana kwota świadczenia: …………………………………………………………… 

  

 
…………………………………. 
                 /podpis/  



 
 


