
Informacja dotycząca odpłatności za wyżywienie wychowanka/wychowanki 

Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 

 

W związku z przyjęciem Państwa syna/córki do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych                          

w Brzegu Dolnym, zawiadamiamy, że stawka za wyżywienie w naszym ośrodku od dnia 

1.10.2022r. wynosi 18,30 zł dziennie ( śniadanie i drugie śniadanie – 5,20 zł, obiad i 

podwieczorek – 8,20 zł, kolacja 4,90 zł). Rachunki będą wystawiane po upływie każdego 

miesiąca i płatne do 20. dnia każdego miesiąca przelewem na konto nr: Bank Spółdzielczy w 

Obornikach Śląskich/o Brzeg Dolny nr konta 73 9583 1022 0100 1238 2001 0001. 

 

Ponadto informujemy, że Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 

działając na mocy Uchwały nr 92/310/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 7 września 2016r., 

w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziców/opiekunów może zwolnić z całości lub 

części odpłatności za wyżywienie, zgodnie z Regulaminem określającym wysokość opłat za 

posiłki, termin i sposób ich wnoszenia oraz warunki, po spełnieniu których Dyrektor Zespołu  

może zwolnić z całości lub części odpłatności za wyżywienie dzieci lub młodzieży 

przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym będącym 

załącznikiem do Zarządzenia nr 24/22 Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych                      

w Brzegu Dolnym z dnia  30 września 2022r. 

 

Zwolnienie może nastąpić jedynie po spełnieniu następujących warunków: 

1. Złożenie wniosku o zwolnienie z całości lub części ponoszenia opłat za wyżywienie                    

z opisaniem swojej obecnej sytuacji materialno – bytowej. 

2. Załączenie do wniosku stosownych dokumentów: 

   odcinek renty, 

   zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach, 

   decyzje o pobieraniu świadczeń z MOPS, 

   zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego, 

   dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów, 

   inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów. 

 

Informuję, że w przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, będzie 

naliczana100% odpłatność za pobyt dziecka w ośrodku. 

 
Podstawa prawna: 

1. Art.60 ust. 7, art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 64 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych  

( Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) 

2. § 78 ust. 1, 4, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 

młodzieżowych środków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych 

ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 

zapewniających, opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania (Dz. U. z 2017r., poz. 1606). 

3. Uchwała 92/310/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 7 września 2016r. 

4. Zarządzenie nr 24/22 Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym z dnia 30 

września 2022 wraz z załącznikiem Regulaminem określającym wysokość opłat za posiłki, termin i 

sposób ich wnoszenia oraz warunki, po spełnieniu których Dyrektor Zespołu może zwolnić z całości 



lub części odpłatności za wyżywienie dzieci lub młodzieży przebywających w Zespole Placówek 

Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. 

 

Wyciąg z Regulaminu: 

 

§9 

Przy ustalaniu sytuacji osobistej i materialnej rodziny wychowanka bierze się pod uwagę 

również następujące okoliczności: 

1) utrzymywanie się ze świadczeń pomocy społecznej; 

2) Pobyt rodziców wychowanka w placówkach pomocy społecznej; 

3) Ubezwłasnowolnienie rodziców wychowanka lub wychowanka; 

4) Osadzenie rodziców wychowanka w areszcie śledczym lub zakładzie karnym   

5) Pobyt rodziców wychowanka w zakładzie leczniczym; 

6) Tryb życia rodziców wychowanka; 

7) Niezaradność życiowa; 

8) Bezrobocie; 

9) Orzeczona niepełnosprawność; 

10) Długotrwała choroba udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim; 

11) Straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, śmierć członka rodziny; 

12) Utrzymywanie się rodziców wychowanka z pracy sezonowej lub dorywczej; 

13) Ponoszenie przez rodziców wychowanka opłat za innych członków rodziny 

przebywających w domu opieki społecznej lub innej placówce zapewniającej 

całodobową opiekę; 

14) Samotne wychowywanie dzieci; 

15) Realizowanie obowiązku alimentacyjnego. 

 

§ 10 

Zwolnienie w całości lub w części z odpłatności za wyżywienie może nastąpić: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny wychowanka, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 

§11 
 W zakresie zwolnienia z odpłatności w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny 

wychowanka: 

1) zwolnienie z całości z odpłatności może nastąpić w przypadku, gdy dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwanego dalej ,,kryterium 

dochodowym”, 

2) zwolnienie z części odpłatności może nastąpić w przypadku, gdy dochód na osobę                              

w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego, według następujących zasad: 

a) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 100%, lecz nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego – można udzielić zwolnienia z nie więcej niż 80% opłaty, 

b) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, lecz nie przekracza 200% 

kryterium dochodowego – można udzielić zwolnienia z nie więcej niż 60% opłaty, 

c) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200%, lecz nie przekracza 250% 

kryterium dochodowego – można udzielić zwolnienia z nie więcej niż 40% opłaty, 

d) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 250%, lecz nie przekracza 300% 

kryterium dochodowego – zwolnienie może obejmować nie więcej niż 20% opłaty. 

 


