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ZARZĄDZENIE NR 11/2020 
D Y R E K T O R A POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU 

z dnia 14 maja 2020r. 

w sprawie wprowadzenia zasad refundacji kosztów zakupu sprzętu komputerowego 
i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej - uczestników projektu „Rodzina z przyszłością" reałizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej „Centrum" 

Na podstawie art. 44 ust.3, art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 
poz. 869 z póżn. zm.), art. 76 ust.4, pkt. 3a, pkt 6, pkt 14 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1111 z póżn. zm.) 
w związku z § 19 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu przyjętego Uchwałą Nr 221/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 
19.08.2019r. zarządzam co następuje; 

§1. Wprowadzam zasady refundacji zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń 
wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej -
uczestników projektu „Rodzina z przyszłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się zespołowi realizującemu projekt „Rodzina 
z przyszłością". 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora PCPR 

w Łowiczu nr/f//2020 z dnia 14.05.2020r. 

Projekt „Rodzina z przyszłością" 
realizowany w okresie 01.03.2019 - 31.12.2021 r. w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś prior>ietowa IX Włączenie społeczne. 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
Poddzialanie IX.2. l Usługi społeczne i zdrowotne 

Z A S A D Y 
refundacji kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci i 
młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - uczestników projektu „Rodzina z 
przy.szłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane 
dalej „Centrum" 

1. I^odzina za.stępcza, w której umieszczone jest dziecko/dzieci korzystające z jednej 
wymienion>ch fonn wsparcia: 

• indywidualne zajęcia logopedyczne, 
• indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
• korepetycje z języka angielskiego lub matematyki, 
• wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, 

może ubiegać się o jednorazową refundację kosztu zakupionego sprzętu komputerowego 
(laptopa) i urządzeń wielofunkcyjnych do kwoty; 

• zakup laptopa - 1.500.00 zł/osoba (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero 
groszy), 

• zakup urządzenia \vielofunkc\jnego - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 
zero groszy). 

2. W przypadku kupienia sprzętu o niższej wartości refundacji podlega faktyczny koszt 
zakupu. 

3. W przypadku kupienia sprzętu o wyższej wartości koszt refundacji nie może 
przekroczyć kwot wskazanych w pkt. I . 

4. Rodzina zastępcza, w której przeb)'w a więcej niż jedno dziecko może ubiegać się o 
refundację kosztu zakupu więcej niż jednego laptopa, pod warunkiem, że uzyska w tym 
zakresie, pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika 
socjalnego. 

5. Rodzina zastępcza może ubiegać się zarówno o zwrot kosztu zakupu laptopa jak i 
urządzenia wielofunkcyjnego. 

6. Zakupiony sprzęt powinien być nowy i spełniać co najmniej wymogi określone w 
załączniku nr 2 do niniejszych zasad. 

7. Refundacji dokonuje się na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr I 
do niniejszych zasad wraz z kserokopią (oryginał do wglądu) opłaconej faktury 
wystawionej na rodzinę zastępczą (z adnotacją jakiego dziecka dotyczy zakup) lub 
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bezpośrednio na uczestnika projektu. 
8. Wnioskodawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie sprzętu, ponosi koszty jego 

eksploatacji i ewentualnych napraw. 
9. Zakupiony sprzęt jest przekazywany wraz z dzieckiem w przypadku przeniesienia 

dziecka do innej formy pieczy zastępczej do dnia zakończenia projektu tj. do dnia 
31.12.2021 r. 

10. W przypadku powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub rozwiązania rodziny 
zastępczej do dnia zakończenia projektu tj. do dnia 31.12.2021 r., sprzęt jest 
przekazywany innej rodzinie zastępczej za pośrednictwem „Centrum". 

11. W pierwszej kolejności refundacja kosztu zakupu dotyczy rodzin zastępczych 
zawodowych. 

12. Wnioski o refundację mogą być składane w terminie do 10 czerwca 2020r. w 
sekretariacie „Centrum". Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane tylko 
wówczas kiedy wnioskodawca wykaże, że z przyczyn obiektywnych, zakup nie był 
możliwy we wcześniejszym terminie. 

13. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje personel merytoryczny projektu, na 
bieżąco. Od decyzji negatywnej nie przysługuje odwołanie. 

14. W przypadku przerwania udziału w projekcie z przyczyn leżących po stronie rodziny 
zastępczej, rodzina zastępcza zwraca refundację lub oddaje sprzęt podlegający 
refundacji do „Centrum". 

15. Zwrot kosztów zakupu nastąpi przelewem na wskazany we wniosku nr rachunku 
bankowego. 

16. Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania uczestnik nie może uzyskać 
dofinansowania do zakupów opisanych w pkt. 1 z innych źródeł chyba, że na wydatek 
nieobjęty refundacją. 

17. Sprzęt podlegający refundacji musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i 
nie może zostać zbyty ani przekazany osobom trzecim w jakąkolwiek formę posiadania. 

18. „Centrum" ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykorzystywania 
sprzętu do dnia zakończenia projektu tj. do dnia 31.12.2021 r. 
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Załącznik nr 1 
do Zasad refundacji kosztów zakupu sprzętu komputerowego 
i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży przebywających 
w rodzinnej piecz}' zastępczej - uczestników projektu „Rodzina z 
prz}szłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu zwane dalej „Centrum" stanowiące załącznik do 
Zarządzenia Dyrektora PCPR w Łowiczu nr /J4/2020 z dnia 
14.05.2020r. 

WNIOSEK 

O refundację kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych dla 

dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - uczestników projektu 

„Rodzina z przyszłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu zwane dalej „Centrum" 

1. Dane wnioskodawcy: 
a) imię i nazwisko 
b) adres 
c) do wniosku dołączam rachunek/i lakturę/y 

laptop - faktura nr z dnia 
na kwotę zł 
(słownie) 

urządzenie wielofunkcyjne faktura nr z dnia 

na kwotę: zł 
(słownie z ł ) 

Refundację przekazać na konto: 
Nr konta 

Jednocześnie oświadczam iż zapoznałem się z zasadami refundacji kosztów zakupu i 
akceptuję je. 

(data i podpis uczestnika projektu) 



2. Opinia pracownika socjalnego/ koordynatora 
Potwierdzam, że w/w osoba spełnia warunki do refundacji poniesionych kosztów w wysokości: 

zł (słownie zł: ) . Dziecko przebywające w rodzinie 
zastępczej potrzebuje w/w sprzętów do 

(data i podpis pracownika socjalnego/koordynatora) 

Zatwierdzam 

(data i podpis dyrektora PCPR) 
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Załącznik nr 2 
do Zasad refundacji kosztów zakupu sprzętu komputerowego 
i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży przebywających 
w rodzinnej pieczy zastępczej - uczestników projektu „Rodzina z 
przyszłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu zwane dalej „Centrum" stanowiące załącznik 
do Zarządzenia DsTektora PCPR w Łowiczu nrĄ?./2020 z dnia 
14.05.2020r. 

LAPTOP 

Złącza i gniazda: 
Rodzaje portów - USB lxUSB 3, 2x USB 2.0 
Gniazda rozszerzeń - czytnik kart pamięci 
Dostępne złącza - lx HDMł, łx audio 
Ekran: 
Rozdzielczość- 1920 X 1080 
Przekątna ekranu (cal) - 15" 
Komunikacja: 
Łączność bezprzewodow a - bluetooth, Wi-Fi 
Oprogramowanie: 
Zainstalowany system operacyjny - Windows 10, L INUKS 
Pozostałe: 
Wbudowana kamera internetowa 
Podzespoły: 
Urządzenie wskazujące - touchpad 
Dysk SSD -256 GB 
Liczba rdzeni - 2 
Rodzaj pamięci - DDR4 - minimum 4 GB 
Audio - wbudowane głośniki i mikrofon 
Klawiatura standardowa 

Podstawowe funkcje - drukarka, kopiarka, skaner - kolor 
Druk w mono i kolorze 
Rozdzielczość druku główna - 6000 dpi 
Rozdzielczość optyczna skanowania - 1200 dpi 
Pamięć zainstalowana - 64 MB 
Interfejs komunikacyjny - USB 2.0 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCY.yNE 



Interfejs sieciowy - Wi-Fi 
Minimalny rozmiar papieru - A4 
Obsługiwane systemy operacyjne -Windows, Linux 


	11-2020
	2020-05-15-11-42-42-01

