
Znflądzenie Nr 8/20|4

starost} Hrubieszorł'skicgo

z dnia 12 marĆn 201,l r.

\\, sprawi€ zasad przyzna\tania ś\ł'iadczeni' na pokr]_cie kosztółv związanych
z pżeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu micszkalnego w budynku

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Na podstawię art.8j usl.4 ustaw) Ż dnia 9 czcrrvca 2011 r' o lł'spicraniu rcldziny
i systenie piccz}' 7astępczej d't' Dz' \l' z 2013 r.. poz. J35 z póŹ. zfi'), zarządzan1.
co następu,je:

$1.
1. Rodzinie zastępczej zarvodo\ej n]ożc być prz}'Z]ane śrviadczcnie na pokrycie kos7tó\\
z$,iązanych z przepro\\'adzeniem niezbędncgo renontu lokalu nlieszkalnego w budynku
wiclorodzinnyn lub donu jcdnoK)dzinn'vm. .jezeli rodzirra lączrrie spełnia przesłaŃi:

1) funkcjonujejako rodzina zastępcza zalvodoua co najnniej icdcn rok.
]) w kt(irei przebyq'a pow}'żej j dzieci i osób któle osiągnęły pełnoletność przebyrł'ając

1r piecz! Zastępczcj, o których morla rv ar1' 37 ust 2 ustarł'y z dnia 9 czel\.'ca 2()l1 l.

o rvspieraliu r'odzin'l i systemie piecz} zastępczcj.
2' Rcmont nroŻe dot'vc7)'ć wt'}ącznic lokalu mieszkalnego rv buc1ynku rł'ielorodzinnyn
1ń domu jednorodziulego. w któq'm rodzina 7astępcza Za\lodolla ubiegająca się

o ś\riadczenie n cszka i jednocześrrie stanrlwi on rł']asność rodzin'v zastępczcj Za\\'odoq'ej lut)

rodzinir posiada inny ty1uł pra\\'nJ'.

Ą2'
l. Udziclcnie świadczenia następuie na podstawie rłniosku zŁ)żonego do stalosty
Hrubieszolł'skiego Za pośrcdnict\łen] Powiatorł'ego Cenhun Ponocy Rodzinie
rł,Hrrńieszorł,ie. dalei PCPR, n'tcrmiiie lrrinimLli1 60 dni pzer1 planorvanym l'ozpoczetienl
fęmontu.
2' Wniosek powinien zawielać infbrmację o zakresie prac remonto\ł}'ch Z załączeniem
kosz1orysu planorł'anego remontu. Za\ł'icrającego wyszczególnienie koSZtu lnateliałów
i robocizny' pot\Ą'ierdzon'vch przez odporłiednią finnę budou'l.url1. prrnkt sprzedaż}';

$nioskoda\ł'ca może dolączyć opinie irrn'vch instytucji 1ub służb lł'skazujac'vch na potrzcbę

rł1konania r'enrontu.

3. Kosztol)'s podlega rłeryfikacii przez PCPR pod kątcm 7godności kos7t(i\! r'cmontu

zarł,ań,vch rł, kosztolysie z ccnarrri r1'nkorł1mi rł' danyn roku okreś1orr1''nri \Ą katalogu

średnich ccn materiałów budorłlar]vclr olaz stawek sckoccnbud'
4' W cclu okreś1enia uasadności lvniosku i zakresu planorłan'vch robót rcno]ltowyoh
rozpatrzenie *'niosku rnoŹc być poprzcdzone lł'izia lokalna dokonaną przez osoby powołane

przez d-vtektora PCPR.

.sl.
1. Śrł,iadczenie prz1znaje się llic cześcicj niŻ nz na 3 lata. w \ł-vsokości 6ię ''ł1ższrj
niż 2 000.00 zł.
2' Wyplata śu'iadczenia następu.je prze]e$'em na rachllnek bankorły r'odzin'v zastępczcj

zarvodowej przed wskazaną datą rozpoozęcia prac remontow!'ch.

3. Rodzina zaslępcza Za\\odowa zoborviązana jest do pr7cdkrżenia laktrlr'/rachunkórv

za poniesione koszty rcmonlu lokalu. zgodnie Z koszlorysęnl. \! tcnninie wskazanvm

rv decyzj1 prz1znającej śu,iadcze1ie.



4' BIak plzedłożenia faktur/rachunków, o których mowa w ust. 3' w okeślon)łn tęrminie,
powoduje uznanie wypłaconego świadczeniajako nienaleźnię pobranego i pod]ega z\ł'rotowi
łącznie z ustawowymi odsetkami.

s4.
1'RodŻina zastępcza zawodowa zobowiązana jest do \łykoŻystania świadczenia w terminie
określon)łn we wniosku' nie później jednak niz do końca roku kalęndarzowego.
2. wykozystanie śWiadczenia podlega kontoli p.zez PCPR.

ss.
W przypadku zmiany przepisów prawa skutkujących niezgodnością zapisów zatządzeria
z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do usta\ły, pŹepisów zarządzęnia w tym
zakresie nie stosuje się.

s6.
Wykonanie zarządzenia powietza się d}Tektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hrubieszowię.

s7.
Zatządzeńe wchodzi w zycie z dnięm podpisania.
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