
UCHWAŁA NR XXXII/340/2013
RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 11 grudnia 2010 r.

w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego rodzinnym domom dziecka 
prowadzonym na zlecenie Powiatu Świdnickiego 

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 60, art. 91 w związku z art. 85 
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r. poz. 
135 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wysokość wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, o którym mowa w art. 85 ust. 
1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, podnosi się o kwotę 700 zł miesięcznie i wynosi ono 
2 700 zł. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Sołtys
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Uzasadnienie
Mając na uwadze zapisy Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 przyjętego 
Uchwałą nr XV/122/2012 w dniu 28 marca 2012 r., którego misją jest zapewnienie opieki i pomocy dzieciom 
pozbawionym wsparcia rodziny biologicznej za konieczne uznaje się podejmowanie dodatkowych działań 
zmierząjących do osiągnięcia powyższego celu. Obecnie na terenie powiatu funkcjonują dwie formy pieczy: 
rodzinna w postaci rodzin zastępczych oraz instytucjonalna w postaci placówek opiekuńczo-wychowawczych. Za 
ważne uznaje się wprowadzenie nowej formy rodzinnej pieczy zastępczej w postaci rodzinnych domów dziecka, 
dzieki czemu część dzieci, które obecnie przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych będzie mogła 
zafunkcjonować w środowisku rodzinnym na terenie powiatu świdnickiego, a to w konsekwencji zmniejszy 
wydatki z tytułu zawartych porozumień pomiędzy powiatami. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej okresliła kwoty minimalnego wynagrodzenia między innymi dla osób 
prowadzących rodzinny dom dziecka. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ww. ustawy wysokość miesięcznego wynagrodzenia 
stanowi kwotę nie niższą niż 2000,- zł. Ustawowe wynagrodzenie nie stanowi zachęty do prowadzenia rodzinnych 
domów dziecka, w których będzie mogło przebywać nawet ośmioro dzieci. Uzasadnieniem powyższego jest fakt, 
że wysiłek jaki osoby prowadzące rodzinny dom dziecka bedą musiały włożyć przy tak dużej liczbie dzieci jest 
niewspółmierny do wysiłku zawodowych rodzin zastępczych, w których może wychowywać się maksymalnie troje 
dzieci. Zaproponowana w uchwale wysokość wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka będzie 
zbliżona do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących przed dniem 1 stycznia 2012 r. tj. 
przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. 
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