
Uchwała Nr 94/2007 
Zarządu Powiatu Jarosławskiego 

z dnia 22 sierpnia 2007 r. 
 
w sprawie okreśnenia warunków przyznania rodzinie zastępczej 
jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków 
związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. 
 
 
 
 Na podstawie art. 78 ust.7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.), art.32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) 

§ 1 
 
 Określa się warunki przynawania rodzine zastępczej jednorazowego 
świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 
potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
1. Przy ustalaniu wysokości jednorazowego świadczenia pieniężnego na 

pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do 
rodziny dziecka bierze się pod uwagę miejsce przebywania dziecka przed 
umieszczeniem go w rodzinie zastępczej, sytuację dochodową i majątkową 
rodziny zastepczej, rodzaj rodziny zastepczej. 

2. Dochód rodziny zastepczej określa się na podstawie wywiadu 
środowiskowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Przyznanie świadczenia może nastapić na wniosek rodziny zastepczej. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Jarosławiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załacznik do Uchwały Nr 94/2007 
Zarzadu Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 22 sierpnia 2007 r. 

ZASADY PRZYZNAWANIA 
rodzinie zastępczej jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie 
niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny 
dziecka  
 

I. Rodziny zastępcze niespokrewnione 
 

1. Rodzinie zastępczej niespokrewnionej przyjmującej dziecko do rodziny zastępczej 
dziecko, które przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej przysługuje 
świadczenie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie : 

 
Dochód na osobę w rodzinie / 

Dochód osoby samotnej 
Wysokość świadczenia 

Poniżej 200 % kryterium dochodowego 150 % podstawy 
Powyżej 200% kryterium dochodowego 100 % podstawy 

 
 
II. Rodziny zastepcze spokrewnione 
 
1. Rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, jeśli dziecko przed umieszczeniem 

go w tej rodzinie zamieszkiwało w innym miejscu lub przebywało w placowce 
opiekuńczo – wychowawczej, przysługuje świadczenie w zależności od dochodu na 
osobę w rodzinie : 

 
Dochód na osobę w rodzinie / 

dochód osoby samotnej 
Wysokość świadczenia 

Poniżej 100 % kryterium dochodowego* 100 % podstawy 
Od 101% do 150% kryterium 

dochodowego 
75 % podstawy 

Od 151 % do 200 % kryterium 
dochodowego 

50% podstawy 

Powyżej 200% kryterium dochodowego Świadczenie nie przysługuje 
 
2. Rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, jeśli dziecko przed umieszczeniem 

go w rodzinie zastępczej zamieszkiwało razem z osobami ustanowionymi rodziną 
zastepczą, świadczenie nie przysługuje. 

 
Przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie, do członków rodziny nie 

wlicza się dziecka umieszczonego w rodzinie zastepczej. 
 
* kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. z późn. zm.) odpowiednio na osobę w rodzinie lub osobę 
samotnie gospodarującą obecnie wynosi : 
- dla osoby samotnej  - 477 zł 
- dla osoby w rodzinie  - 351 zł 


