
Na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Polityki Spo∏ecznej
z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia zrycza∏-
towanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na
bie˝àce funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U.
Nr 245, poz. 2461) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zrycza∏towana kwota wynosi miesi´cznie nie
mniej ni˝ 34 % podstawy, o której mowa

w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo∏ecznej, zwanej dalej „podsta-
wà”.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawk´ na utrzymanie domu jednorodzinnego
ustala si´ w wysokoÊci kwoty odpowiadajàcej
wydatkom ponoszonym na op∏aty za energi´
cieplnà i elektrycznà, wod´, gaz, odbiór nieczy-
stoÊci sta∏ych i p∏ynnych, abonament telewi-
zyjny i radiowy, rycza∏t na zakup opa∏u, wydat-
ki zwiàzane z kosztami eksploatacji i remon-
tów, z uwzgl´dnieniem podatku od nierucho-
moÊci i op∏aty za wieczyste u˝ytkowanie grun-
tów, podzielonej przez liczb´ osób zamieszku-
jàcych w domu jednorodzinnym i pomno˝onej
przez liczb´ dzieci umieszczonych w placówce
rodzinnej oraz prowadzàcego placówk´.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Kluzik-Rostkowska

1458

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 19 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia zrycza∏towanej kwoty na utrzymanie dziecka
oraz stawek na bie˝àce funkcjonowanie placówki rodzinnej

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179,
poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844
oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48,
poz. 320 i Nr 120, poz. 818.


