
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/255/2016 

RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin 

zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016 r., 

poz. 814 z późn. zm.
1)

) i art. 91 w związku z art. 85 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 575 z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Podnosi się wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, o którym mowa w art. 85 

ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do kwoty nie niższej 

niż 2500 zł  miesięcznie. 

§ 2.  Ustala 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 kwoty nie niższej niż 3100 zł miesięcznie. 

§ 3.  Rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2 

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej 

otrzymują miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej 

uchwały. 

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego 

 

 

Mateusz Drożdżowski 

 

 

                                                      
1) 

Zm. poz. 1579. 
2) 

Zm. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 1583. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 7153
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