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/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Oświęcimskim
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.), art. 114 ust. 2, art. 115 ust. 1-3, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 r. poz. 998 z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększeniu ulega wysokość zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego z kwoty 694,00 złotych do kwoty 794,00 złotych miesięcznie.
§ 2. Zwiększeniu ulega wysokość zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka legitymującego się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego z kwoty 905,00 złotych
do kwoty 1.005,00 złotych miesięcznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Id: 87344CBB-6BC5-4EC6-BE16-CAD4F01F2247. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 13/2017 Wojewody Małopolskiego z dnia
30 czerwca 2017 r., Fundacja „Bliżej Człowieka” prowadzi sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego, przeznaczonych dla nie więcej niż ośmiu dzieci każda. Tym samym uchylona została decyzja Nr 10/2011
z dnia 9 maja 2011 r. uprawniająca Fundację do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie sześciu
rodzinnych domów dziecka.
Umową Nr PCPR.421.1.2018 zawartą 21 grudnia 2018 r., Powiat Oświęcimski powierzył Fundacji realizację zadania
publicznego polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania 36 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
W dniu 15 stycznia br., do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu wpłynęło pismo
Dyrektora Placówki z prośbą o zgodę na podwyższenie o 100 zł (słoweni: sto złotych i 00/100) kwoty ryczałtu poprzez
wydatkowanie wyższych kwot w obrębie art. 115 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z otrzymywanej dotacji na utrzymanie wychowanków, kosztem obniżenia wydatków w obrębie innych artyułów.
Głównym argumentem przemawiającym za podwyższeniem stawki są rosnące koszty utrzymania spowodowane ogónym
wzrostem cen, towarów i usług.
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej, plcówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego, otrzymuje środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie
placówki. Środki finansowe na utrzymanie dziecka w placóce przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej
niż 694 zł miesięcznie (oraz nie niższej niż 905 zł na utrzymanie dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Wysokość
tych środków może zostać zwiększona w drodze uchwały przez Radę Powiatu.
Art. 115 tejże ustawy prezentuje zamknięty katalog wydatków objętych zryczałtowaną kwotą, tj. wydatki
na wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne
przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higieny osobistej,
podręczniki, pomoce i przybory szkolne, koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką, zajęcia
kulturalne, rekreacyjne i sportowe, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka, opłatę za pobyt w bursie
lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której mieści się placówka. Zryczałtowaną kwotę należy
wykorzystać na kontkerne enumeratywnie wskazane potrzeby dziecka.
Wobec powyższego zwracam się z prośbą o wydanie opinii czy istnieje możliwość podniesienia zryczałtowanej
kwoty przeznaczonej na bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i do jakiej
kwoty, W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, należy przedłużyć stosowną uchwałę pod obrady Rady Powiatu.
Zwiększenie zryczałtowanej kwoty nie ma wpływu na wysokość średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych
na utrzymanie dziecka, a co z tym związane na wysokość dotacji przekazywanej, co miesiąc Fundacji „Bliżej
Człowieka” na podstwie Umowy o realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2023 r., tym samym nie ma to wpływu
na wysokość dotychczas zaplanowanej dotacji i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych ze strony Powiatu.
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