Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 05/2015
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 2 marca 2015 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU
DLA DZIECI PRZEBYWAJACYCH W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
NA 2015 r.
Zgodnie z art. 83 ust.1, pkt. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013r., Nr 135 z późn. zm.) rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom
dziecka może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej.

1. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać
dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania.

2. Dofinansowanie można uzyskać do wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii,
obozów, zimowisk, wycieczek i wczasów – gdzie pobyt trwa co najmniej 5 dni.
Dopłaty można uzyskać również do wypoczynku zorganizowanego we własnym
zakresie.

3. W

przypadku

większych

potrzeb

niż

posiadanych

środków

finansowych

dofinansowanie do wypoczynku dla danego dziecka będzie przysługiwało raz do
roku.

4. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie do wypoczynku zostanie
każdorazowo określona w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie na dany rok kalendarzowy.

5. Wysokość dofinansowania do wypoczynku określa się na kwotę od 200zł do
700zł na jedno dziecko, nie więcej jednak niż całkowity koszt wypoczynku,
uwzględniając możliwości finansowe powiatu.

6. Przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka następuje na podstawie wniosku
złożonego przez rodzinę zastępczą do PCPR, według wzoru dołączonego do zasad
oraz dokumentu potwierdzającego zaplanowany wypoczynek dziecka, np. dowód
dokonania rezerwacji i przedpłaty, faktura, rachunek, zaświadczenie, itp.

7. Dofinansowaniu podlegają tylko koszty bezpośrednio związane z wypoczynkiem
dziecka.

8. Przyznanie oraz odmowa przyznania dofinansowania do wypoczynku następuje
w drodze decyzji administracyjnej.

9. Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi poprzez dostarczenie faktury,
rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów wypoczynku
dziecka, które należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia wypoczynku.

10. W przypadku niezłożenia rozliczenia, przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi
jak dla świadczeń nienależnie pobranych.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 05/2015
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 2 marca 2015 r.

…………………………
(data)

………………………………………...
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
……………………………………………..
(adres)
……………………………………………..
(rodzaj pieczy zastępczej)2100

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Os. Sierakowskich 15
82-400 Sztum
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka przebywającego
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dziecka:
…………………………………………………………………………………………………...
(imię, nazwisko dziecka, data urodzenia)

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

MIEJSCE WYPOCZYNKU
TERMIN WYPOCZYNKU
FORMA WYPOCZYNKU
KOSZT WYPOCZYNKU

………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

