UCHWAŁA NR XVIII/360/12
RADY MIASTA GDYNI
z 28 marca 2012 r.
w spraw ie podniesienia wysokości świadczeń pienięŜnych dla rodziny
zastępczej, zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom
dziecka
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 ust. 11 , art.40 ust.1, art.43 ust.2, art. 92 ust.
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1592 z późn. zm.1) w związku z art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z
późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Podnosi się wysokość świadczeń pienięŜnych dla rodziny zastępczej zawodowej
i prowadzącego rodzinny dom dziecka w zakresie wynagrodzenia ustalając kwotę od
2100 zł do 3.000 zł brutto miesięcznie.
§ 2. Dyrektorowi całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego,
który zdecydował się na przekształcenie w rodzinny dom dziecka w rozumieniu
ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługuje
wynagrodzenie , jako prowadzącemu rodzinny dom dziecka , w kwocie od 3.600zł do
4.200 zł brutto miesięcznie.
§ 3. Ustalając wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, bierze się pod
uwagę w szczególności liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą, ich stan zdrowia, jak
równieŜ kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz
prowadzącego rodzinny dom dziecka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012r.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski
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Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690.

