
 

 

UCHWAŁA NR LVII/1334/2018 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych,  

zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,  

osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 91, art. 92 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 85 ust. 1 i ust. 2, art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Podnosi się wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz zawodowych 

specjalistycznych do kwoty nie niższej niż 2 500 zł miesięcznie brutto. 

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

pogotowia rodzinnego oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka do kwoty nie niższej niż 3 100 zł 

miesięcznie brutto. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.   

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1839



Uzasadnienie 

Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka 

i rodzin pomocowych jest jednym z zadań powiatu określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Art. 91 wymienionej ustawy przyznaje radzie powiatu 

kompetencje do podniesienia na mocy uchwały wysokości wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka. 

Na terenie Rzeszowa funkcjonują obecnie 2 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzina zastępcza zawodowa 

specjalistyczna, 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i 1 rodzinny dom 

dziecka. Podejmowane są działania mające na celu promocję rodzinnych form pieczy zastępczej 

i pozyskiwanie nowych kandydatów do prowadzenia zawodowych rodzin zastępczych. Czynnikiem 

motywującym oraz zwiększającym zainteresowanie osób do pełnienia takiej funkcji jest wysokość 

wynagrodzenia jakie na podstawie umowy będą otrzymywać rodziny zastępcze zawodowe i prowadzący 

rodzinne domy dziecka. Rodziny zastępcze zawodowe funkcjonujące na terenie Rzeszowa otrzymują 

wynagrodzenia na poziomie niezmienionym od dnia zawarcia z nimi pierwszych umów, tj. od 2012 r. 

i wynoszą one w przypadku rodzin zastępczych zawodowych w tym specjalistycznej 2 000,00 zł brutto, 

w przypadku rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i prowadzącego 

rodzinny dom dziecka 2 600,00 zł brutto. 

Wobec powyższego, podwyższenie ww. kwot, może przyczynić się do zwiększenia liczby rodzin 

zastępczych funkcjonujących na terenie Rzeszowa, co umożliwi realizację zadań powiatu w zakresie 

zapewnienia dzieciom opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 
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