
                                                 

        UCHWAŁA Nr 557/2022  

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia  11 maja 2022 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447) uchwala się, co następuje: 

 

§1. W Rozdziale 4 załącznika do Uchwały 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 uchwałami Zarządu 

Powiatu Toruńskiego:  Nr 132/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz  Nr 427/2018 z dnia                             

31 stycznia 2018r.,  § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie :  

„4. Ustala się wysokość środków finansowych przyznawanych rodzinom zastępczym lub 

prowadzącym rodzinne domy dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w zakresie następujących wydatków: 

1) Czynsz – na podstawie miesięcznego rachunku; 

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

3) Energia elektryczna – do 40,00 zł na osobę - stawka miesięczna; 

4) Opał ( koszty ogrzewania ) – do 9 000,00 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 (butla) – koszt miesięczny do 100,00 zł; 

8) Dźwig osobowy - według rachunku;               

9) Antena zbiorcza – według rachunku; 

10) Abonament radiowo-telewizyjny – zgodnie z miesięczną stawką ustaloną przez KRRiT; 

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

12) Podatek od nieruchomości – wg rachunku”. 

 

§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 lipca 

2022r. 

 

         Przewodniczący posiedzenia  

Wicestarosta Toruński 

 

     Michał Ramlau                   


