UCHWAŁA NR XXVIII/222/2021
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz
rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 85 ust. 1 i 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.
zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wysokości wynagrodzeń, określonych w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ten sposób, że:
1. Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.800 zł
brutto miesięcznie.
2. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3.400 zł brutto miesięcznie.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego
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iż dobro dzieci oraz dobro rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa wymaga
od organów władzy publicznej podejmowania wszelkich działań mających na celu niesienie
pomocy dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej zatem jest jednym z podstawowych zadań
publicznych samorządu powiatowego.
Rodzice zastępczy podejmują się opieki nad dzieckiem i przejmują na siebie obowiązek
sprawowania codziennej pieczy i wychowania. Dla rodziców zastępczych bardzo trudnym i
wyczerpującym zadaniem jest umożliwienie dziecku kontaktu z rodzicami biologicznymi.
Nieustanna troska dzieci, a także sytuacje życia codziennego sprawiają, iż rodzice zastępczy
potrzebują siły, determinacji i motywacji do pełnienia tej trudnej funkcji.
Ustawodawca określił w ustawie w art. 85 ust. 1 i 2, iż rodzinie zastępczej zawodowej
przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000 zł brutto miesięcznie, a rodzinie zastępczej
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż
2.600 zł brutto miesięcznie. Ustawodawca w art. 91 ustawy przyznał radzie powiatu możliwość
podniesienia w drodze uchwały wysokości tych świadczeń pieniężnych. Wynagrodzenia rodziców
zastępczych z naszego powiatu nie były do tej pory podnoszone i kształtują się na poziomie
wskazanym w ustawie.
Wzrost wynagrodzeń ułatwi rodzicom zastępczym codzienne gospodarowanie. Stanie się
także zachętą dla tych osób, które czują powołanie do pełnienia tej funkcji. Wzrost wynagrodzeń
jest także sygnałem dla rodziców zastępczych i kandydatów, że ich praca, poświęcenie dla dobra
drugiego człowieka jest dobrze oceniane i finansowo docenione.
Uchwała rodzi skutki finansowe powodując zwiększenie wydatków na 2022 rok o kwotę 24.984,00
zł. Stąd łączne wydatki na rodzinę zastępczą zawodową i rodzinę zastępczą zawodową pełniącą
funkcję pogotowia rodzinnego wyniosą 97.608,00 zł.
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