
 

Uchwała nr 28.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 14 marca 2019 roku 

z sprawie zatwierdzenia planu kontroli pieczy zastępczej na rok 2019 

 

Na podstawie § 1 Uchwały nr 259.V.2018 z dnia 28.06.2018r. Zarządu Powiatu Kępińskiego  

w sprawie przeprowadzania kontroli z zakresu pieczy zastępczej , w związku z art. 38b ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze 

zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się plan kontroli rodzin zastępczych na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego: 

1. Robert Kieruzal   - Starosta  /-/ 

2. Alicja Śniegocka   - Wicestarosta  /-/ 

3. Renata Ciemny   -  Członek Zarządu 

4. Krystyna Możdżanowska  - Członek Zarządu /-/ 

5. Marek Potarzycki   - Członek Zarządu   /-/ 

 

 

 

 

 

 

 



                

Załącznik 
do uchwały nr 28.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 
z dnia 14 marca 2019 roku 

PLAN KONTROLI RODZIN ZASTĘPCZYCH NA 2019 ROK 

 

Lp. Rodzina 
kontrolowana 

Temat kontroli Zakres kontroli Planowany 
termin 

przeprowadzenia 
kontroli 

1.  11 rodzin 
spokrewnionych 
z dzieckiem 

Nadzór nad 
prowadzeniem  
rodziny zastępczej 
spokrewnionej z 
dzieckiem 

Kompleksowa: wykonywanie 
obowiązków rodziny zastępczej – 
w szczególności:  
- realizacja planów pomocy 
dziecku; 
- metody wychowawcze; 
- potrzeby religijne; 
-sytuacja zdrowotna dzieci i 
rodziny zastępczej, dostęp do 
świadczeń zdrowotnych; 
- kształcenie i wyrównywanie 
braków rozwojowych i szkolnych; 
-  rozwój uzdolnień i 
zainteresowań; 
 - wypoczynek i  organizacja czasu 
wolnego; 
 - kontakty z rodziną biologiczną; 
- udział w szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje; 
- współpraca z koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, 
asystentem rodziny biologicznej, 
organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej; 
- alimenty dla dzieci; 
- wykorzystanie środków 
finansowych przekazywanych 
przez PCPR. 
 

marzec – maj 
2019 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego: 

1. Robert Kieruzal   -  Starosta  /-/ 

2. Alicja Śniegocka  - Wicestarosta  /-/ 

3. Renata Ciemny   - Członek Zarządu  

4. Krystyna Możdżanowska - Członek Zarządu /-/ 

5. Marek Potarzycki  - Członek Zarządu /-/ 

 


