
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/387/13 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 października 2013 r. 

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia i świadczeń dla rodzin zastępczych. 

Na podstawie art. 85 ust. 2, ust. 6  i 7  oraz art. 91 ustawy z dnia 9  czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz.135, poz. 154 i poz. 866) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 

1  ustawy z dnia 5  czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 i poz. 645) uchwala 

się, co następuje:  

§ 1. Podnosi się wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2  ustawy z dnia 9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, do wysokości 3300 zł. miesięcznie.  

§ 2. Podnosi się wysokość świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny 

dom dziecka, o którym mowa w art. 85 ust. 6  ustawy z dnia 9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do wysokości 40% otrzymywanego wynagrodzenia.  

§ 3. Podnosi się wysokość świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych oraz małżonków lub osób 

niepozostających w związku małżeńskim przeszkolonych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, o którym mowa w art. 85 ust. 7  ustawy z dnia 

9  czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej do wysokości 40%wynagrodzenia 

przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie 

podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 

(Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2012r., poz. 1794).  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

J. Szynalski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r.

Poz. 5565
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