
Uchwała nr 203/XXXII/09
Uchwała w sprawie zwiększenia w 2009 r. zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Otwockiego.

UCHWAŁA Nr 203/XXXII/09
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zwiększenia w 2009 r. zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie

Powiatu Otwockiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa  się  w  2009  r.  zryczałtowaną  kwotę  na  utrzymanie  dziecka  w  placówce  opiekuńczo  –
wychowawczej typu rodzinnego w ten sposób, że w miesiącu lipcu i sierpniu zryczałtowana kwota wynosi
50% podstawy, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

§ 3.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 245, poz.
2461 z późn. zm.) zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej wynosi miesięcznie
nie mniej niż 34% kwoty podstawy tj. 560 zł.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z
2008 r. Nr 115, poz. 728 z  późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały może zwiększyć zryczałtowaną
kwotę  na  utrzymanie  dziecka  w placówce  rodzinnej  oraz  stawki  na  bieżące  funkcjonowanie  placówki
rodzinnej.
Powyższa zmiana wynika z konieczności zorganizowania wypoczynku letniego wychowankom placówki.
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