
UCHWAŁA NR 1094/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne 
domy dziecka w 2021 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821; z 2021 r. poz. 159) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się ramy planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących 
rodzinne domy dziecka w 2021 r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz



Załącznik
do uchwały Nr 1094/ 2021
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN KONTROLI ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM, 

RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

NA 2021 ROK

Kontrole kompleksowe

Lp. Rodzina 
kontrolowana

Temat 
kontroli

Zakres kontroli Planowany 
termin 

przeprowadzenia 
kontroli

1.
5 zawodowych 

rodzin zastępczych 
(nowe) 

i rodzinne domy 
dziecka 

w Powiecie 
Łódzkim 

Wschodnim

nadzór 
nad 

prowadzeniem 
pieczy 

zastępczej

1. Kompleksowa: wykonywanie 
obowiązków rodziny zastępczej 
lub rdd - w szczególności: 
1) realizacja planów pomocy 
dziecku;
2) warunki mieszkaniowe;
3) żywienie;
4) potrzeby religijne;
5) sytuacja zdrowotna dzieci 
oraz rodziny zastępczej;
6) kształcenie i wyrównywanie 
braków rozwojowych i szkolnych;
7) wypoczynek i organizacja 
czasu wolnego;
8) kontakty z rodziną biologiczną; 
9) udział w szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje;
10) współpraca z koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, 
asystentem rodziny biologicznej, 
organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej;
11) wykorzystanie środków 
finansowych przekazywanych 
przez PCPR

II, IV 
kwartał 2021 r.

2.
10 

spokrewnionych 
rodzin 

zastępczych

nadzór 
nad 

prowadzeniem 
pieczy

1. Kompleksowa: wykonywanie 
obowiązków rodziny zastępczej - 
w szczególności:
1) realizacja planów pomocy

III 
kwartał 2021 r.



wybranych 
przez 

organizatora 
rodzinnej pieczy 

zastępczej 
w Powiecie 
Łódzkim 

Wschodnim

zastępczej dziecku;
2) warunki mieszkaniowe;
3) żywienie;
4) potrzeby religijne;
5) sytuacja zdrowotna dzieci oraz 
rodziny zastępczej;
6) kształcenie i wyrównywanie 
braków rozwojowych i szkolnych;
7) wypoczynek i organizacja 
czasu wolnego;
8) kontakty z rodziną biologiczną;
9) współpraca z koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, 
asystentem rodziny biologicznej, 
organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej;
10) wykorzystanie środków 
finansowych przekazywanych 
przez PCPR

3.
5 

niezawodowych 
rodzin 

zastępczych 
wybranych 

przez 
organizatora 

rodzinnej pieczy 
zastępczej 

w Powiecie 
Łódzkim 

Wschodnim

nadzór 
nad 

prowadzeniem 
pieczy 

zastępczej

1. Kompleksowa: wykonywanie 
obowiązków rodziny zastępczej - 
w szczególności:
1) realizacja planów pomocy 
dziecku;
2) warunki mieszkaniowe;
3) żywienie;
4) potrzeby religijne;
5) sytuacja zdrowotna dzieci 
oraz rodziny zastępczej;
6) kształcenie i wyrównywanie 
braków rozwojowych i szkolnych;
7) wypoczynek i organizacja 
czasu wolnego;
8) kontakty z rodziną biologiczną;
9) współpraca z koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, 
asystentem rodziny biologicznej, 
organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej;
10) wykorzystanie środków 
finansowych przekazywanych 
przez PCPR

IV 
kwartał 2021 r.

Kontrole doraźne

Przeprowadza się w zależności od potrzeb i sytuacji rodziny zastępczej 
lub prowadzących rodzinne domy dziecka bez uprzedniego powiadomienia o zamiarze 
i terminie przeprowadzenia kontroli doraźnej.


