
UCHWAŁA NR 112/610/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne 

domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku z uchwałą nr III/29/2018  Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
dotyczącej podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących 
rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

2. Konsultacje projektu uchwały, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:
1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały – kierowanymi na adres: Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowe w Raciborzu, 
Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: spoleczny@powiatraciborski.pl.

Strona 1



4. Termin przeprowadzenia konsultacji:
1)rozpoczęcie konsultacji 13.02.2021 r.
2)zakończenie konsultacji 19.02.2021 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jest Aleksander Kasprzak Kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 9B,
- tel: 32 45 97 347, fax: 32 415 12 12, e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

RADCA PRAWNY

Monika Woźniak-Goraus

STAROSTA

Grzegorz Swoboda
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UZASADNIENIE 

Dnia 18 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr III/29/2018 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283). 

Ponieważ uchwała Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podniesienia wynagrodzenia 

dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie 

Powiatu Raciborskiego jest aktem prawa miejscowego, projekt uchwały Zarząd Powiatu                        

kieruje do konsultacji. 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały                                

jest celowe i uzasadnione.  

 

KIEROWNIK REFERATU                                                        WICESTAROSTA 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

   Aleksander Kasprzak                                                                   Marek Kurpis 
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Załącznik nr 1                                                                                            
do uchwały nr 112/610/2021                                                                                   
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                                                  
z dnia 9 lutego 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego

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

z 2020 r., poz. 920), w związku art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne 
domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego, w następujący sposób:
1)rodzina zastępcza zawodowa:

a) 2 928,00 zł brutto – w przypadku sprawowania opieki nad 1 – 3 dzieci,
b) 3 199,00 zł brutto – w przypadku sprawowania opieki nad 4 dzieci;

2)rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego:
a) 2 928,00 zł brutto – w przypadku sprawowania opieki nad 1 – 3 dzieci,
b) 3 514,00 zł brutto – w przypadku sprawowania opieki nad 4 dzieci lub dzieckiem legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności;

3)prowadzący rodzinny dom dziecka:
a) 3 199,00 zł brutto w przypadku sprawowania opieki nad 4 dzieci,
b) 3 470,00 zł brutto w przypadku sprawowania opieki nad 1 – 4 dzieci,
c) 3 741,00 zł brutto w przypadku sprawowania opieki nad 6 dzieci,
d) 4 012,00 zł brutto w przypadku sprawowania opieki nad 7 dzieci,
e) 4 283,00 zł brutto w przypadku sprawowania opieki nad 8 dzieci;

4)rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za okres sprawowania funkcji 
rodziny pomocowej, otrzymuje świadczenie:
a) w wysokości 20% swojego wynagrodzenia, w przypadku przyjęcia 1 dziecka,
b) 600,00 zł na każde dziecko, w przypadku przyjęcia 2 lub więcej dzieci;

5)rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim 
przeszkolona do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub 
rodziny przysposabiającej, za okres sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymuje świadczenie:
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a) w wysokości 30% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                     
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku przyjęcia 1 dziecka,

b) 600,00 zł na każde dziecko, w przypadku przyjęcia 2 lub więcej dzieci.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

UrzędowymWojewództwa Śląskiego.

 

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

KIEROWNIK REFERATU 
SPRAW SPOŁECZNYCH

Aleksander Kasprzak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda
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UZASADNIENIE

Zgodnie z regulacją z art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) rada powiatu może, w drodze

uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, jakie otrzymują zawodowe rodziny zastępcze

i prowadzący rodzinne domy dziecka, którym zgodnie z art. 85 cytowanej ustawy przysługuje

wynagrodzenie miesięczne w kwocie nie niższej niż:

a) 2 000,00 zł – rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka;

b) 2 600,00 zł – rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

Na koniec 2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 194 dzieci,

z których 106 znalazło opiekę i wychowanie w 22 rodzinnych domach dziecka i zawodowych

rodzinach zastępczych (czyli odpowiednio prawie 55% dzieci w ok. 22% rodzin zastępczych).

Doceniając rolę zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka

w systemie sprawowania opieki i wychowania nad dziećmi pozbawionymi częściowo

lub całkowicie opieki rodzicielskiej Rada Powiatu Raciborskie podnosi świadczenia

im przysługujące.

Szacuje się, iż całościowy skutek finansowy zmian wprowadzonych w programie,

w okresie 10 miesięcy 2021 r., zamknie się w kwocie 100 tys. zł, z czego największą część

stanowią koszty wzrostu wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka

i zawodowych rodzin zastępczych (23 podmioty według stanu na 31 stycznia 2021 r.).

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i  faktycznym, podjęcie uchwały

jest celowe i uzasadnione.

KIEROWNIK REFERATU SPRAW

SPOŁECZNYCH

Aleksander Kasprzak
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 112/610/2021 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

                 (nazwa organizacji) 

 

……………………………………………… 

                   (dane adresowe) 

 

 

 

 

Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej podniesienia 

wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

 

Lp. 

Paragraf, ustęp, 

punkt proponowany                 

do zmiany 

Proponowana zmiana 
Uzasadnienie 

proponowanej zmiany 

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

Opinie ogólne 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………. 
                                                                                      (imię nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
n* - liczba proponowanej kolejnej zmian  

 
 

KIEROWNIK REFERATU                                                            STAROSTA 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

   Aleksander Kasprzak                                                              Grzegorz Swoboda 
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