
UCHWALA 

• 

Rady Powiatu Pultusiciego 

z dnia 	  

w sprawie podniesienia wysokaiei wynagrodzenia dht rodzin zastepczych zawodowych 

i rodzinaego dowel dziecka 

• Na podstawie art. 91 w zw. z art. 85 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastcpczej (MAJ. z 2019r. poz. 1111, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o saraorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2019r, poz.511, ze zm.) 

Rada Powiatu Puhuslciego uchwala, co nastcpuje: 

Rodzinie zastcpczej zawodowej ustala sie wynagrothmtie, a 1ctOrym mowa w art. 85 ust.1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastcpczej w kwocie 

2600 zi brutto miesicaznie. 

§ 2. 

Prowadzecym rodzirmy dolt dziecka ustakt sic wynagrodzenie, o ktorym mowa w art 85 ust.1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspiemniu rodziny i systemie pieczy zastcpczej w kwocie 

3000 z1 brutto miesiccznie, • 
§3.  

Wykonanie uchwaly powierza Si, Zarz4dowi Powiatu w Pulttsku. 

§4. 

Uchwala wchodzi w tycie pierwszego dnia mieshica nastcpukcego po mieshicu ogloszenia 
w Dzienniku Urzcdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWALY RADY POWIATU W PULTUSKU 

w sprawie podniesienia wysokoicii wynagrodzenia dht rodzin zastepczycb zawodowych 
rodzianego dome dziecka. 

Zgodnie z art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastcpczej 

(©z. U. z 2019r. poz. I 11 I, ze zm.) Rada Powiatu mote w drodze uchwaly podniek wysokok §wiadczen 

pienietnych przystuguj4cych rodzinom zastcpczym zawodowym i prowadzstcym rodzinny dom dziecka. 
Od I stycznia 2020r. wzrokie minimalna placa do kwoty 2600 zt brutto. W zwi4zku z tym 

zasadnym jest dokonattie stosownych regulacji finansowych. 

Naiety z.aznaczy, ze irodki finansowe w budiecie na rok 2020 zabezpieczaj4 potrzeby zwi4zane 

z wprowadzeniern w Zycie tej regulacji. 

Ponadto nalety uwzglednie fakt, ze rodzinna piecza zastypcza jest znacznie mniej kosztowna 

niz piecza instytucjonalna i bardziej korzystna z punktu widzenia prawidlowego rozwoju dzieci 

i wchodzenia ich w dorosie tycie, a wicc dbanie o rozw6j rodzinnych form pieczy zastepczej leZy 
w interesie Powiatu Puituskiego. 
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