
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 
STAROSTY ŁOWICKIEGO 
Z DNIA 11 maja 2020 R O K U 

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Łowickiego nr 3/2020 z dnia 10.01.2020r 
w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym 
wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej 

Na podstawie art. 57, art. 83, art. 182 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U . z 2020 r. poz. 821), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Zasadach przyznawania i wysokości świadczeń określonych w art. 57 i art. 83 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowiących załącznik do 
Zarządzenia Nr 3/2020 Starosty Łowickiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 
zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym wynikającym z ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do § 3 dodaje się 
punkt 8 o brzmieniu: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziny zastępczej zawodowej, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodziny zastępczej, Starosta może 
rozszerzyć ilość godzin osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych ponad ilość 
godzin wskazaną w pkt 4.". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 r. 

STAROS' 

Mari 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 57 i art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821.) starosta może przyznać rodzinie 
zastępczej świadczenia fakultatywne. Ustawa nie określa jednak ich wysokości oraz zasad ich 
przyznawania. 

Możliwe jest zaistnienie sytuacji nieprzewidzianych, między innymi długotrwałego 
leczenia szpitalnego, konieczności wyjazdu sanatoryjnego, przebywania na kwarantannie 
w związku z sytuacją epidemiczną, rekonwalescencji po zabiegach medycznych, które 
uniemożliwią sprawowanie opieki nad dziećmi przez jednego z rodziców zastępczych. 
Sytuacje takie mogą spowodować potrzebę zwiększenia ilości godzin osobie zatrudnionej 
do pomocy przy dzieciach i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych ponad ilość 
godzin wskazaną w §3 pkt 4 Zarządzenia Starosty Łowickiego nr 3/2020 z dnia 10.01.2020 r. 


