
 

 

UCHWAŁA NR III.22.2018 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie zwiększenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, 

rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 

rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3a, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), art. 91 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.) Rada Powiatu Dębickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się wysokość wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej do wysokości                 

2 250,00 zł miesięcznie. 

§ 2. Zwiększa się wysokość wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka do wysokości 

2 450,00 zł miesięcznie. 

§ 3. Zwiększa się wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego do wysokości 2 850,00 zł miesięcznie. 

§ 4. Zwiększa się wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych do 

wysokości 2 392,00 zł miesięcznie. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XLIV.287.2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie w sprawie zwiększenia 

wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin 

zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych 

specjalistycznych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia                 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Dębickiego 

 

 

Michał Maziarka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 stycznia 2019 r.

Poz. 484



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Powiatu może, w drodze 

uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym.  

Od 1 stycznia 2019r.  minimalna płaca będzie wynosić 2 250,00 zł. W związku z tym zasadnym jest 

dokonanie stosownych regulacji finansowych. Wzrost wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym, 

rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinom zastępczym 

zawodowym specjalistycznym, prowadzącym rodzinne domy dziecka niewątpliwie wpłynie motywująco na 

dalszą pracę na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Rodzicielstwo zastępcze jest bardzo istotnym 

elementem w systemie opieki i wparcia dzieci pozbawionych rodziny naturalnej. W związku  

z powyższym nakład pracy, zaangażowanie, trud i wysiłek jaki wkładają każdego dnia w opiekę i wychowanie 

dzieci uzasadnia podwyższenie wynagrodzenia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada w budżecie środki na zabezpieczenie ewentualnej podwyżki. 

Planowany koszt podwyżki w 2019 r. wynosił będzie 17.201,52zł 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu  

Dębickiego 

  

Michał Maziarka 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 484


		2019-01-21T13:00:06+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




