
Sprawozdanie za rok 2017 

z realizacji zadań z zakresu 

     systemu pieczy zastępczej      



Piecza zastępcza

Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie  opieki rodzicielskiej  powiat zapewnia 

opiekę i wychowanie, między innymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zasady zapewniania opieki  i  wychowania w rodzinnej  pieczy zastępczej  określa  ustawa z  dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. 

poz. 697). 

Rodzinna piecza zastępcza jest formą opieki zastępczej zapewniającą dziecku wychowanie 

w rodzinie, stabilne środowisko wychowawcze, utrzymuje kontakty z rodziną naturalną, traktuje 

dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, kształci, rozwija uzdolnienia 

dziecka, zainteresowania, akceptuje wyznanie religijne.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) Rodzina zastępcza:

a)  spokrewniona  tworzona  jest  przez  małżonków  lub  osobę,  będących  wstępnymi  lub 

rodzeństwem dziecka; (tylko dziadkowie lub rodzeństwo),

b)  niezawodowa  -  mogą  ją  tworzyć  małżonkowie  lub  osoba,  niebędący  wstępnymi  lub 

rodzeństwem dziecka; (krewni i powinowaci, niespokrewnieni),

c)  zawodowa  -  małżonkowie  lub  osoba,  niebędący  wstępnymi  lub  rodzeństwem  dziecka; 

otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki i wychowania.

2) Rodzinny dom dziecka.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich 

form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy  zastępczej,  chyba  że  dobro  dziecka  wymaga  zapewnienia  mu  niezwłocznej  pieczy 

zastępczej.

Umieszczenie  dziecka  w  rodzinie  zastępczej  następuje  na  mocy  postanowienia  sądu 

rodzinnego. 

Rodziny  zastępcze  zapewniają  dziecku warunki  rozwoju  i  wychowania  odpowiednio  do 

jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 

gmina  właściwa ze  względu na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i  wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej;



3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

Natomiast  w  przypadku  umieszczenia  dziecka  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej  placówce  opiekuńczo-terapeutycznej  albo  interwencyjnym  ośrodku  preadopcyjnym 

gmina właściwa ze  względu na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki,  w wysokości:

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50%  w  trzecim  roku  i  następnych  latach  pobytu  dziecka  w  pieczy  zastępczej  średnich 

miesięcznych  wydatków  przeznaczonych  na  utrzymanie  dziecka  w  placówce  opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym.

Zgodnie  z  art.  80 ustawy  o wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy zastępczej  –  rodzinie 

zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje

świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1) 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2) 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, 

rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się 

orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu 

niepełnosprawności  przysługuje  dodatek  nie  niższy  niż  kwota  200  zł  miesięcznie  na  pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż 

kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

W roku 2017 na opiekę i wychowanie za 106 dzieci wydatkowano kwotę  537.895,29 zł. - 

zgodnie  z  % skalą  wydatków ponoszonych  przez  gminę  w pierwszym,  drugim i  trzecim roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej następująco: 

– 10 %  -  dla  40 dzieci,

– 30 %  -  dla  16 dzieci, 

– 50 %. -  dla  50 dzieci. 

Środki finansowe na ten cel pochodziły w 100 %  z budżetu miasta.

Odpłatność gminy tj.  10%,  30 %, 50 % przyznanej pomocy wraz  z 10%,  30 %, 50 % 

udziałem gminy w kosztach wynagrodzenia, przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie wydanych decyzji  administracyjnych oraz 



noty księgowej wraz z załączonym wykazem odpłatności.

Od  dnia  1  lutego  2017  roku  średni,  miesięczny  koszt  utrzymania  dziecka  w  placówce 

opiekuńczo –  wychowawczej  (Dom Dziecka  „Słoneczko” ul.  Nowowiejska,  prowadzonej  przez 

powiat tomaszowski i wynosił  5.520,31 zł. 

Natomiast miesięczne wydatki przeznaczane na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo 

– wychowawczych typu rodzinnego, prowadzonych przez powiat tomaszowski i wynosiły:

 Rodzinny Dom Dziecka w Luboszewach   3.561,57 zł;

 Rodzinny Dom Dziecka  ul. Rycerska, Tomaszów Maz.   2.906,66 zł;

 Rodzinny Dom Dziecka  „Wrzosik” ul. Wrzosowa,  Tomaszów Maz. -  2.812,08 zł.

Na rok 2018 zaplanowano w budżecie wydatków na powyższe zadanie kwotę  458.600,00 zł, która 

w trakcie roku budżetowego może ulec zwiększeniu.


