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identyfikator 222/2014/6

ZARZĄDZENIE NR 222/2014

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania rodzinom zastępczym
świadczeń związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.

Na podstawie art.83 ust.1 i art. 180 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U.2013r. poz.135 z późn. zm.) zarządzam się,
co następuje:

§ 1 .

W celu zapewnienia efektywnej, adekwatnej i celowej pomocy rodzinom zastępczym wprowadza
się zasady przyznawania oraz maksymalną wysokość następujących świadczeń fakultatywnych dla
rodzin zastępczych:

1 ) dofinansowanie do wypoczynku dziecka w wieku: od 6 lat do 18 lat, które będzie przebywać
w trwającym minimum 7 dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania,

2 ) jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka,

3 ) jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń
losowych.

§ 2 .

1 . Dofinansowanie do wypoczynku o którym mowa w § 1 pkt 1 może być przyznane rodzinie
zastępczej raz w roku, w związku z planowanym wyjazdem dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej w okresie wakacji lub ferii zimowych.

2 . Podstawą przyznania pomocy na dziecko będzie złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu wniosku w sprawie przyznania dofinansowania z załączonym dokumentem
potwierdzającym wyjazd dziecka na wypoczynek poza miejsce zamieszkania (rezerwacja
kolonii, zimowiska, wczasów itp.) z określonym przewidywanym kosztem pobytu tego dziecka
( wg wzoru określonego w załączniku nr 1)

3 . W przypadku gdy wnioskodawca korzysta z innych źródeł dofinansowania do wypoczynku
dziecka, przy przyznaniu dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
uwzględnia się rzeczywisty koszt, który zobowiązany jest ponieść wnioskodawca, po
pomniejszeniu dofinansowania z innych źródeł.
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4 . Maksymalna wysokość dofinansowania do wypoczynku wynosi: 300 zł. na każde dziecko
przebywające w rodzinie zastępczej.

§ 3 .

1 . Świadczenie określone w §1 pkt 2 na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka może być przyznane rodzinie zastępczej
jednorazowo, po wydaniu przez Sąd Rodzinny prawomocnego postanowienia o umieszczeniu
dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

2 . Przyznanie świadczenia następuje na podstawie wniosku złożonego w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przez rodzinę zastępczą ( wg wzoru określonego w załączniku
nr 2).

3 . Maksymalna wysokość świadczenia wynosi: 1000 zł.

4 . Rozliczenie świadczenia następuje na podstawie rachunków lub faktur przedłożonych przez
rodzinę zastępczą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przyznanych środków.

§ 4 .

1 . Rodzina zastępcza może otrzymać jednorazowe świadczenie określone w § 1 pkt 3 na pokrycie
kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, takich jak; kradzież, pożar, nagła
choroba w rodzinie, śmierć członka rodziny, lub innych okoliczności utrudniających prawidłowe
funkcjonowanie dziecka i rodziny.

2 . Podstawą przyznania pomocy będzie złożenie pisemnego wniosku wraz z dokumentem
poświadczającym wystąpienie zdarzenia (wg wzoru określonego w załączniku nr 3).

3 . Wniosek należy złożyć w terminie 14-stu dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

4 . Maksymalna wysokość świadczenia wynosi: 500 zł.

§ 5 .

Przyznanie, bądź odmowa dofinansowania świadczeń określonych w § 1 Zarządzenia następuje
w drodze decyzji administracyjnej.

§ 6 .

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu.

§ 7 .

Traci moc Zarządzenie Nr 27/2013 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 28 stycznia 2013 roku.
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§ 8 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Norbert Mastalerz



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 222/2014  

Prezydenta Miasta Tarnobrzega  

z dnia 18.07.2014r. 

w sprawie wprowadzenia zasad 

przyznawania rodzinom zastępczym 

świadczeń związanych z realizacją 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

        Tarnobrzeg …………… 

…………………………….. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………….. 

(numer telefonu) 

…………………………….. 

(adres) 

        Miejski Ośrodek 

        Pomocy Rodzinie 

        w Tarnobrzegu 

        ul. Kopernika 3 

 

 

Wniosek o przyznanie  dofinansowania do wypoczynku dziecka 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania do letniego wypoczynku dziecka, przebywającego  

w pieczy zastępczej 

 

Nazwisko i imię 

dziecka 

Data urodzenia Stopień i tytuł  

niepełnosprawności 

Dochody 

dziecka  

( tytuł – kwota) 

Miejsce nauki 

     

 

trwającego ……dni kalendarzowych, w terminie od ……………… do ……………… 

zgodnie z załączoną ofertą. 

Zobowiązuję się do pokrycia różnicy ze środków własnych. 

Przedkładam: 

- ofertę organizatora wypoczynku zawierającą ogólny koszt i obowiązujące terminy wpłat. 

 

Uzasadnienie  wniosku: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 Zobowiązuję się do przedłożenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

administracyjnej, przyznającej dofinansowanie,  dowodu wpłaty kwoty stanowiącej wkład 

rodziny zastępczej na konto organizatora wypoczynku. 

 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z „ Zasadami przyznawania 

dofinansowania do wypoczynku dziecka”, w pełni je akceptuję, a w szczególności 

zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego dofinansowania pod rygorem zwrotu jak za 

świadczenie nienależnie pobrane. 

 

Przyznane świadczenie proszę przekazać na rachunek bankowy Nr …………………………. 

       

         ………………………………….. 

                     (czytelny podpis) 

 



 

 

 

 

Opinia Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie świadczenia: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

         

                                                                                           …………………………………. 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 222/2014 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega  

z dnia 18.07.2014 

w sprawie wprowadzenia zasad 

przyznawania rodzinom zastępczym 

świadczeń związanych z realizacją 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

          

        Tarnobrzeg …………… 

…………………………….. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………….. 

(numer telefonu) 

…………………………….. 

(adres) 

        Miejski Ośrodek 

        Pomocy Rodzinie 

        w Tarnobrzegu 

        ul. Kopernika 3 

 

 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 

 z potrzebami przyjmowanego dziecka 

 

Proszę o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  

z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczej. 

 

 

Nazwisko i imię 

dziecka 

Data urodzenia Stopień i tytuł  

niepełnosprawności 

Dochody 

dziecka  

( tytuł – kwota) 

Miejsce nauki 

     

 

Świadczenie zostanie wykorzystane na zapewnienie dziecku: 

a) właściwych warunków mieszkaniowych ……………………………………….. 

b) właściwych warunków rozwojowych …………………………………………... 

c) wyposażenia szkolnego …………………………………………………………. 

 

 

Uzasadnienie   wniosku: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z „ Zasadami przyznawania 

świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka”, w pełni je akceptuję, a w szczególności zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego 

dofinansowania pod rygorem zwrotu jak za świadczenie nienależnie pobrane. 

 

Przyznane świadczenie proszę przekazać na rachunek bankowy Nr …………………………. 

       

 

 

         ………………………………….. 

        (czytelny podpis) 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr 222/2014 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega  

z dnia 18.07.2014r. 

w sprawie wprowadzenia zasad 

przyznawania rodzinom zastępczym 

świadczeń związanych z realizacją 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

        Tarnobrzeg …………… 

…………………………….. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………….. 

(numer telefonu) 

…………………………….. 

(adres) 

        Miejski Ośrodek 

        Pomocy Rodzinie 

        w Tarnobrzegu 

        ul. Kopernika 3 

 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania do letniego wypoczynku dziecka, przebywającego  

w pieczy zastępczej 

 

Nazwisko i imię 

dziecka 

Data urodzenia Stopień i tytuł  

niepełnosprawności 

Dochody 

dziecka  

( tytuł – kwota) 

Miejsce nauki 

     

 

trwającego ……dni kalendarzowych, w terminie od ……………… do ……………… 

zgodnie z załączoną ofertą. 

Zobowiązuję się do pokrycia różnicy ze środków własnych. 

Przedkładam: 

- ofertę organizatora wypoczynku zawierającą ogólny koszt i obowiązujące terminy wpłat. 

 

Uzasadnienie  wniosku: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 Zobowiązuję się do przedłożenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

administracyjnej, przyznającej dofinansowanie,  dowodu wpłaty kwoty stanowiącej wkład 

rodziny zastępczej na konto organizatora wypoczynku. 

 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z „ Zasadami przyznawania 

dofinansowania do wypoczynku  dziecka”, w pełni je akceptuję, a w szczególności 

zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego dofinansowania pod rygorem zwrotu jak za 

świadczenie nienależnie pobrane. 

 

Przyznane świadczenie proszę przekazać na rachunek bankowy Nr …………………………. 

       

 

         ………………………………….. 

                     (czytelny podpis) 



 

 

 

Opinia Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie świadczenia: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

         

                                                                                           …………………………………. 


