
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego w 2021 r. 

Na podstawie art. 116 ust. 3 pkt 2) i pkt 3) oraz art. 120 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 821 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam wysokość środków finansowych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 
w 2021 roku z przeznaczeniem na: 

1) świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych na 
zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych - kwotę 250 zł rocznie na dziecko; 

2) wyrównywanie opóźnień w nauce - kwotę 200 zł rocznie na dziecko. 

§ 2. Suma kwot z §1 pkt 1) i 2) może być w całości wykorzystana na świadczenia opieki zdrowotnej, które 
w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych lub na wyrównywanie opóźnień w nauce. 

§ 3. Starosta na wniosek dyrektora placówki, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, może wyrazić zgodę na przeznaczenie na jedno dziecko wolnych 
środków, o których mowa w §1, w szczególnych sytuacjach, na świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości 
lub w części nie są finansowane ze środków publicznych w kwocie nie wyższej niż 2 685 zł na dziecko rocznie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

W myśl art. 120 cyt. ustawy środki finansowe na świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości lub
w części nie są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub na wyrównywanie
opóźnień w nauce przysługują w rocznej stawce ustalonej ze starostą w miarę wystąpienia potrzeb,
w wysokości poniesionych wydatków, w kwocie nie wyższej niż 2685 zł na dziecko. Środki finansowe na
ww. cel ujęte są w planach finansowych na 2021 rok dla 40 dzieci umieszczonych w 5 placówkach
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i wynoszą: świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości
lub w części nie są finansowane ze środków publicznych w łącznej wysokości 10 000 zł, wyrównywanie
opóźnień w nauce w łącznej wysokości 8 000 zł.
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