
ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 
STAROSTY POZNAŃSKIEGO  
z dnia 14 lutego 2020 roku 

 
w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2020 r. 

 
 
Na podstawie art. 116 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3, art. 118 oraz art. 120 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) zarządzam, 
co następuje: 

 
 

§ 1. W porozumieniu z Dyrektorem Domu Rodzinnego w Swarzędzu ustalam wysokość środków 

finansowych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnym w 

Swarzędzu w 2020 roku z przeznaczeniem na: 

1) połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym - kwotę w wysokości 100 zł miesięcznie; 

2) 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 1000 zł rocznie na dziecko; 

3) wyrównywanie opóźnień w nauce - kwotę 130 zł rocznie na dziecko. 

   § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Rodzinnego w Swarzędzu. 

 § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo- 

wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2019 r. 

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

  



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 10/2020 

Starosty Poznańskiego 
z dnia 14 lutego 2010 roku 

 

Zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu rodzinnego są określane w miesięcznych i rocznych stawkach. W stawkach miesięcznych określane są środki 

finansowe m.in. na usługi telekomunikacyjne, natomiast w rocznych stawkach 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. 

Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu zwróciła się z wnioskiem do Starosty Poznańskiego o ustalenie 

wysokości środków finansowych w Domu Rodzinnym w Swarzędzu w 2020 r. na połączenia telefoniczne w ruchu 

automatycznym, 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 oraz na wyrównywanie opóźnień w nauce. 

Art. 118 ww. ustawy stanowi, że środki finansowe na usługi telekomunikacyjne przysługują w miesięcznej 

stawce odpowiadającej wysokości kosztów ponoszonych na abonament i połączenia telefoniczne w ruchu 

automatycznym. Wysokość środków na połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym, w kwocie nie wyższej 

niż 346 zł, ustala starosta w porozumieniu z dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

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 2.685 zł na dziecko. 

Według informacji Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu środki finansowe na zakup świadczeń opieki 

zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych planuje się wydać w roku 2020 m.in. na leczenie 

ortodontyczne, zakup okularów korekcyjnych oraz przeprowadzenie niezbędnej diagnostyki medycznej i 

psychologicznej dzieci. 

Środki finansowe na ww. cel ujęte są w planie finansowym Domu Rodzinnego w Swarzędzu na 2020 r. z 

przeznaczeniem na: 

• świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych w 

wysokości 8000 zł (8 dzieci x 1000 zł) - (w 2019 r. wydatkowano - 4055 zł); 

• wyrównywanie opóźnień w nauce -1040 zł (8 dzieci x 130 zł) - (w 2019 r. wydatkowano 560 zł); 

• usługi telekomunikacyjne - 1200 zł - (w 2019 r. wydatkowano - 58,35 zł- usługa realizowana po kosztach 

promocyjnych) 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione.

 

 


