
UCHWAŁA NR VI/38/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 114 ust. 2 i art. 115 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Kłodzkiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się jednorazowo w 2021 roku wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, działających na terenie Powiatu Kłodzkiego 
o kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 
w wieku od 6. do 18. roku życia. 

2. Środki finansowe na dofinansowanie wypoczynku dzieci zostały zaplanowane w budżetach placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz 
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Uzasadnienie

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego są jednostkami budżetowymi a ich budżet ustalany
jest w drodze uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepis art. 115 ust. 1 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że środki finansowe na utrzymanie jednego dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej
niż 660,00 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 115 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowana kwota może zostać
zwiększona o wydatki na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6.
do 18. roku życia - raz w roku. Zwiększenie środków finansowych, zgodnie z art. 114 ww. ustawy, może
nastąpić w drodze uchwały rady powiatu. W budżetach pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego, tj. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach
Bystrzyckich, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy, Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach, Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie zostały na ten cel zaplanowane środki finansowe.
Podjęcie przedmiotowej uchwały będzie stanowiło podstawę wypłaty dofinansowania do wypoczynku
w 2021 roku poza miejscem zamieszkania dzieci w wieku od 6. do 18. roku życia.
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