
 

 

         Projekt Nr 5 

 

UCHWAŁA NR……………………. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ……………………………….. 

 

w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim 

 

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), art. 114 ust. 2 i art. 115 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.) 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Od 1 czerwca 2021 roku zwiększa się wysokość zryczałtowanej kwoty  

na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na kwotę 

746,00 zł miesięcznie. 

 

§ 2. Od 1 czerwca 2021 roku zwiększa się 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 na kwotę 973,00 zł miesięcznie.  

 

§ 3. Od 1 czerwca 2021 roku zwiększa się wysokość ryczałtu na paliwo na kwotę  

105,00 zł miesięcznie na każde dziecko.  

 

§ 4. 1. Od 1 czerwca 2021 roku zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może zostać raz w roku zwiększona  

o kwotę 1.500,00 zł w związku z dofinansowaniem wypoczynku poza miejscem zamieszkania 

dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia. 

 

2. Zwiększenie kwoty, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek dyrektora placówki  

w przypadku posiadania środków w planie finansowym na dany rok. 

 

3. Decyzję w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty w związku z dofinansowaniem 

wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia podejmuje 

Zarząd Powiatu Otwockiego. 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Powiatu Otwockiego Nr 62/VIII/19 z dnia 24 czerwca  

2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka  

w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim. 

 

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Adwokat Łukasz Banaszek 

 



 
 

 

Uzasadnienie 

  

Zgodnie z art. 114 ust. 2  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.), zwanej dalej „ustawą” 

rada powiatu, w drodze uchwały , może zwiększyć wysokość środków finansowych  

na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wysokość 

środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

rodzinnego. 

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy kwoty świadczeń podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym 

była przeprowadzana ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pismem Nr WPS-IV.9421.3.8.2021.EK  

z dnia 5 maja 2021 r. poinformował powiat o konieczności zwiększenia wysokości 

zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego na kwotę nie mniejszą niż 746,00 zł miesięcznie (art.115 ust.1 ustawy)  

oraz nie mniejszej niż 973,00 zł miesięcznie na utrzymanie dziecka legitymującego  

się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności (art.115 ust.2 ustawy). 

W Powiecie Otwockim funkcjonuje jedna placówka tego typu – Rodzinny Dom Dziecka 

w Podbieli, zarejestrowana dla 8 dzieci. 

 W związku z waloryzacją przysługujących zryczałtowanych kwot na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego, zwiększone zostały kwoty ryczałtu  

na paliwo - z kwoty 100 zł na kwotę 105 zł  miesięcznie na każde dziecko, a także kwota 

dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku 

życia  - z kwoty 1.400 zł na kwotę 1.500 zł. 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Małgorzata Woźnicka 

 

 

Sekretarz 

Andrzej Solecki  

 
 

 


