
 

UCHWAŁA Nr 451 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 stycznia 2017 roku 

 

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia  

dla rodzin zastępczych zawodowych 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 1 i 2, 

art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Rodzinie zastępczej zawodowej podwyższa się wynagrodzenie, o którym mowa w art. 85 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) o kwotę  500 zł. 

§ 2. 
 

Rodzinie zastępczej zawodowej podwyższa się wynagrodzenie, o którym mowa w art. 85 ust. 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) o kwotę 400 zł. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2017 r. 

 

          Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 
  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 451 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia 

dla rodzin zastępczych zawodowych 

 

W myśl art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) Rada Miasta może, w drodze uchwały podnieść 

wysokość świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 2. Minimalna wysokość 

wynagrodzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 ustawy wynosi: 

- 2000,00 zł dla rodziny zastępczej zawodowej, 

- 2600,00 zł dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 

 Rodziny zastępcze niejednokrotnie przyjmując do swojej rodziny dziecko rozpoczynają 

jego leczenie i uczenie podstawowych czynności życiowych, zapewniając dzieciom 

zaniedbanym przez rodziców biologicznych szeroko pojętą opiekę i wychowanie. 

 Z uwagi na szczególne zaangażowanie zawodowych rodzin zastępczych w realizację 

swoich zadań, podwyższenie wysokości ich wynagrodzenia za pracę jest zasadne.              

 

         Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

                   /-/Wiesław Steinke 


