
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek 
na bieŜące funkcjonowanie placówek rodzinnych w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 85 ust. 3 i 7 oraz art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, 
Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 6 poz. 33) oraz § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka 
oraz stawek na bieŜące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 245, 
poz. 2461, z 2007 r. Nr 201, poz. 1458); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się zryczałtowaną kwotę miesięczną na utrzymanie dziecka w placówce 
rodzinnej na poziomie 40% podstawy, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej. 
 

§ 2. Ustalona w § 1 wysokość zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce 
rodzinnej odnosi się do wszystkich placówek rodzinnych, dla których Miasto Szczecin jest 
organem prowadzącym. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
 



 
UZASADNIENIE  

 
 

Zadanie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców naleŜy do zadań własnych realizowanych przez samorząd 
powiatowy. Placówki typu rodzinnego stwarzają moŜliwość nawiązania bliŜszych więzi 
emocjonalnych, kompensujących deficyty rozwojowe, dają moŜliwość właściwego 
przygotowania do przyszłego samodzielnego dorosłego Ŝycia w warunkach zbliŜonych do 
rodziny naturalnej.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieŜące 
funkcjonowanie placówki rodzinnej, rodzinna placówka opiekuńczo-wychowawcza 
otrzymuje środki finansowe od organu prowadzącego, m.in. na pokrycie kosztów rzeczowych 
związanych z bieŜącym utrzymaniem dzieci, w tym na:  
1) wyŜywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka; 
2) wyposaŜenie w: odzieŜ, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego uŜytku, stosownie 

do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higieny osobistej; 
3) podręczniki, pomoce i przybory szkolne; 
4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką; 
5) zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe; 
6) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka; 
7) miesięczną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko umieszczone 

w placówce rodzinnej, w wysokości określonej przez przepisy o placówkach opiekuńczo-
wychowawczych; 

8) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeŜeli dziecko uczy się poza miejscowością, 
w której mieści się placówka. 

Obecnie obowiązujący poziom finansowania szczecińskich placówek rodzinnych, 
w tym wysokość zryczałtowanej stawki na poziomie minimalnym tj. 34% kwoty bazowej 
(559,98 zł.) na dziecko, jest zbyt niski w stosunku do faktycznych potrzeb. Tym bardziej, 
Ŝe coraz częściej Szczecińskie Rodzinne Domy Dziecka sprawują opiekę nad dziećmi 
o szczególnych potrzebach tzn.: dziećmi niepełnosprawnymi, z problemami rozwojowymi, 
koniecznością zapewnienia dodatkowych usług medycznych lub edukacyjnych itp.  

W związku z tym, proponuje się podwyŜszenie wysokości zryczałtowanej kwoty 
na utrzymanie dziecka w rodzinnej placówce do 40% podstawy, tj. kwoty 658,80 zł. 
miesięcznie na dziecko. 

Prognozowane skutki finansowe dla budŜetu Miasta, związane z podwyŜszeniem 
zryczałtowanej stawki dla placówki rodzinnej, obliczone jako: iloczyn róŜnicy pomiędzy 
dotychczasową stawką minimalną ryczałtu a stawką proponowaną po podwyŜszeniu, liczby 
77 dzieci (w 11 rodzinnych placówkach) i dwunastu miesięcy, wyniosą w skali 2010 r. 
łącznie: 91 309,68 zł. PodwyŜszoną kwotę ryczałtu na utrzymanie dziecka w rodzinnej 
placówce do 40% kwoty bazowej, oraz finansowe skutki tej zmiany, uwzględniono w przy 
przygotowaniu projektu budŜetu Miasta na 2010 r., w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 
85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 


