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UCHWAŁA NR 20/75/2011
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącego podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom 

zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), § 2 ust. 2 i § 3 załącznika do uchwały nr XLVII/451/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 251, poz. 3572) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala co następuje : 
§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka, który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem 
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Opinię, o której mowa w § 2 należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 
określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Andrzejowi Chroboczkowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

RADCA PRAWNY 

Lidia Chrzan

STAROSTA 

Adam Hajduk
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 załącznika do uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 251, poz. 3572) Zarząd Powiatu podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom 

zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

KIEROWNIK REFERATU 
SPRAW SPOŁECZNYCH 

Aleksander Kasprzak

WICESTAROSTA 

Andrzej Chroboczek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/75/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 20/75/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Formularz wyrażenia opinii

Zalacznik2.doc
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/75/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 
26 kwietnia 2011 r. 


UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO


z dnia ............................. 2011 r.


w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym 


na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 


powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 3 i 5 


oraz art. 90a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, 


poz. 1362 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa konsultacji 


RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 


uchwala, co następuje: 
§ 1. Podwyższa się wysokość kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym 


na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka, które przed dniem 
umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkało na terenie powiatu raciborskiego, o stały dodatek 
wynoszący odpowiednio: 


1)45,00 zł – dla dziecka nie posiadającego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 


2)90,00 zł – dla dziecka posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r. 


 


RADCA PRAWNY 


Lidia Chrzan


STAROSTA 


Adam Hajduk
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Uzasadnienie


Zgodnie z regulacją art. 90a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 


z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) „rada powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć 


wysokość kwot pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość pomocy 


pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie.”. 


Na podstawie art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 


z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) można stwierdzić, iż jednym z zadań własnych powiatu jest 


zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. 


Zadanie to realizowane jest poprzez tworzenie rodzin zastępczych. W 2010 roku na terenie powiatu 


raciborskiego funkcjonowały 122 rodziny zastępcze, w tym 80 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, 


39 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, 3 pogotowia rodzinne. Łącznie w rodzinach zastępczych 


na terenie naszego powiatu przebywało 229 dzieci, w tym 204 dzieci pochodzących z terenu powiatu 


raciborskiego. Poza terenem powiatu funkcjonowało 12 rodzinach zastępczych, w których przebywało 


13 dzieci z naszego terenu. Rodzinom tym, zgodnie z art. 78 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy, udziela 


się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej 


dziecka. 


Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest obecnie kwota 1 621,00 zł, która 


od dnia 12 marca 2004 r. nie uległa zmianie w przeciwieństwie do ogółu kosztów wychowania 


dziecka. 


Mając na uwadze znaczenie funkcjonowania rodzin zastępczych w systemie zapewnienia 


opieki dziecku na terenie powiatu oraz możliwości finansowe Powiatu Raciborskiego podwyższa się 


wysokość kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie 


kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 


Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe 


i uzasadnione. 


 


KIEROWNIK REFERATU 
SPRAW SPOŁECZNYCH 


Aleksander Kasprzak


WICESTAROSTA 


Andrzej Chroboczek









Załącznik nr 2

do uchwały nr 20/75/2011

Zarządu Powiatu Raciborskiego 


z dnia 26 kwietnia 2011 r.

FORMULARZ 


 DO WYRAŻENIA OPINII W KONSULTACJACH


 DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W SPRAWIE PODWYŻSZENIA WYSOKOŚCI KWOTY POMOCY PIENIĘŻNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ RODZINOM ZASTĘPCZYM NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA KAŻDEGO UMIESZCZONEGO W NICH DZIECKA.


1. PODMIOT OPINIUJĄCY: 

(nazwa podmiotu, adres siedziby, zasięg działania – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające           na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu) 


		





2. NUMER WPISU:


(w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym dla podmiotu opiniującego, data wpisu                       do w/w ewidencji)

		





3. OSOBY STATUTOWO UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU OPINIUJĄCEGO:

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja we władzach podmiotu opiniującego)


		





4. OPINIA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO:

		





.....................................................


.................................................................................


(miejscowość, data) 




      (podpisy osób upoważnionych  do złożenia opinii)





