
UCHWAŁA Nr 427/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń dla rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka, zatrudniania osób wspomagających 

funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, wynikających z 

przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    

(Dz. U. 2017 r. poz. 1868 ze zm.
1
) w związku z art. 83, art. 84, art. 182 ust. 1, 2, 3, art. 232b 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   

(Dz. U.  2017 r.  poz. 697 ze zm.
2
), uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 193/2013 z dnia 20 marca 2013 r. Zarządu Powiatu Toruńskiego 

w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka, zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmienionej Uchwałą Nr 132/2016 Zarządu Powiatu 

Toruńskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., Rozdział 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszej Uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Toruniu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2018 r. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński  

 

Mirosław Graczyk 

                                                      
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.130 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 1292 i poz. 2217. 
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Rozdział 4. 

Zasady przyznawania środków finansowych  

na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub budynku 

jednorodzinnym dla: 

- rodzinnego domu dziecka,  

- rodziny zastępczej zawodowej,  

- rodziny zastępczej niezawodowej  

Świadczenia obligatoryjne 

§ 12.1.Na podstawie art. 84 pkt 1 ustawy, prowadzącemu rodzinny dom dziecka Starosta 

przyznaje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub budynku jednorodzinnym, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w oparciu o 

art. 232 b ust. 1 pkt 2. 

 § 13. 1. Środki finansowe przyznaje się na opłaty wyszczególnione w ustawie: 

1) czynsz, 

2) najem, 

3) energia elektryczna i cieplna, 

4) opał 

5) woda, 

6) gaz, 

7) odbiór nieczystości stałych i płynnych, 

8) dźwig osobowy, 

9) antena zbiorcza, 

10) jeden abonament radiowo - telewizyjny (telewizja publiczna), 

11) usługi telekomunikacyjne,  

12) podatek od nieruchomości. 

 

2. Wypłaty świadczeń następować będą na podstawie wyliczania uzyskanego  przez 

podzielenie łącznej kwoty w/w kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub 

domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość 

przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, umieszczonych w 

rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka, bez odsetek  za  

zwłokę i kar umownych. 

 

3. Wysokość wypłacanych środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w 

budynku wielorodzinnym lub budynku jednorodzinnym, w którym prowadzony jest rodzinny 

dom dziecka, nie może przekraczać stawki limitów ustalonych przez organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

4. Ustala się limit środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka, na następujące opłaty : 

1) Czynsz  – na podstawie miesięcznego rachunku, 

2) Najem – do 1 000 zł, stawka miesięczna na podstawie umowy najmu 

3) Energia elektryczna i cieplna – do 28,00 zł na osobę - stawka miesięczna, 

4) Opał – do 6 tyś zł rocznie,   

5) Woda i ścieki -  według stawek ustalonych przez lokalnych dostawców, wypłata zgodnie   

z rachunkiem 

6) Odbiór nieczystości stałych i płynnych – wg stawek obowiązujących w danej gminie 

7) Gaz – koszt miesięczny do 55,00 zł, 

8) Dźwig osobowy  - według rachunku, 
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9) Antena zbiorcza – opłata wg rachunku, 

10)Abonament radiowo-telewizyjny – zgodnie z miesięczną  stawką ustaloną,      

przez  KRR I T, 

11) Usługi telekomunikacyjne – łączne  koszty  tych usług do 150,00 zł miesięcznie, 

12) Podatek od nieruchomości. 

Świadczenia fakultatywne 

§ 14. 1. Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy, rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej 

Starosta może przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub budynku jednorodzinnym, w ramach posiadanych w budżecie środków 

finansowych. 

2. Na podstawie art. 83 ust 3a ustawy, rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono 

powyżej trojga dzieci, starosta przyznaje środki  finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub budynku jednorodzinnym oraz jeśli potrzeba 

przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

3. Świadczenie o którym mowa w ust. 1 przyznaje się w wysokości odpowiadającej 

kosztom, które jednak nie mogą przekroczyć limitów ustalonych przez organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, ponoszonym przez rodzinę zastępczą na  opłaty wymienione w § 13, 

obliczone przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w 

tym lokalu lub budynku jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 

ustawy, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę 

zastępczą. 

§ 15. 1. Środki finansowe, o których mowa w § 12 i § 14 przydzielane są na wniosek 

prowadzącego rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą. 

2. Wzór wniosku określonego w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 i 3 a niniejszych zasad. 

3. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji 

administracyjnych.  

4. Wypłaty świadczenia dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i załączonych 

kserokopii  faktur/rachunków lub innych dokumentów  (oryginały dokumentów do wglądu)  

potwierdzających poniesione koszty w danych  miesiącach. 

5.Rozliczenie o którym mowa w ust. 4 następuje z dołu, za poprzedni kwartał.  

6. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnych terminach: 

    - za I kwartał do 15 kwietnia danego roku kalendarzowego 

    - za II kwartał do 15 lipca danego roku kalendarzowego 

    - za III kwartał do 15 października danego roku kalendarzowego 

    - za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego 

7. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

8. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku. 

9. Wypłata środków nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku niezwłocznie. 

10. Rozliczanie faktur jednorazowych pokrywających całoroczne koszty związane z zakupem 

opału i opłaceniem podatku od nieruchomości będzie dokonywane przez podzielenie kwoty 

wynikających z faktur i rachunków przez 12 miesięcy i pomnożenie przez liczbę miesięcy, tj. 

okres za jaki przysługuje świadczenie w danym roku, w którym w zawodowej rodzinie 

zastępczej przebywało więcej niż 3 dzieci. 

11. W przypadku, gdy świadczenie będzie przysługiwało za niepełny miesiąc kalendarzowy, 

świadczenie wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu powyżej 3 dzieci 

w danym miesiącu kalendarzowym w zawodowej rodzinie zastępczej. 

 


