
UCHWAŁA NR XI/94/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki 

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) oraz art. 114, art. 115 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159)  Rada Powiatu Kłodzkiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu 
rodzinnego wynosi 1 131 zł. 

§ 2. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie dziecka legitymującego się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w placówce opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego wynosi 1 358 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/48/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz 
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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, poz. 821 ze zm.) Rada Powiatu, w drodze uchwały, może zwiększyć wysokość 
środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. 
Zgodnie z art. 115 ust. 1 cyt. ustawy środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie. Aktualnie zryczałtowana miesięczna 
kwota na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, prowadzonej przez 
Powiat Kłodzki wynosi 1 052 zł, natomiast zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie dziecka 
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności wynosi 1 263 zł. Zwiększenie zryczałtowanych kwot na utrzymanie dziecka jest 
uzasadnione wzrostem kosztów utrzymania, w tym: cen na żywność, odzież, pomoce dydaktyczne, leki, 
zorganizowany wypoczynek zimowy i letni. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
przebywa aktualnie 36 dzieci. Zwiększenie miesięcznej kwoty zryczałtowanej o 79 zł, a dla dzieci 
z niepełnosprawnością o 95 zł pozwoli na zminimalizowanie obciążeń wynikających ze wzrostu cen. Skutek 
finansowy zwiększenia miesięcznej zryczałtowanej kwoty wyniesie za okres 2 miesięcy bieżącego roku 
5 784 zł. Na mocy obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. od dnia 
1 czerwca 2021 r. uległy również zwiększeniu o analogiczne kwoty świadczenia przysługujące zawodowym 
rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.
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