
UCHWAŁA NR XXXIV/203/2022 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, 
funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                          
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 91 w związku z art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala,                                
co następuje: 

§ 1. Począwszy od 1 maja 2022 r., miesięczne wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej, wynosi 
brutto 2850,00 złotych (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 Przewodniczący Rady  
Powiatu 

 
Marek  Gorzała 
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Uzasadnienie 

Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych jest jednym z zadań powiatu 
określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej              
(Dz. U. z 2022 r., poz. 447) . 

Zgodnie z art 91 ww. ustawy rada powiatu może w drodze uchwały podnieść  wysokość wynagrodzeń rodzin 
zastępczych zawodowych. 

Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują 4 rodziny zastępcze zawodowe, które dotychczas otrzymywały 
wynagrodzenie w wysokości 2 650,00 zł brutto miesięcznie. Ostatnie podwyższenie wynagrodzenia odbyło się 
w kwietniu 2020 roku, z uwagi na waloryzację zgodnie z średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, 
określonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, nieobjętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. W dniu 30.03.2022 roku wpłynął wniosek rodzin zastępczych  
o podwyższenie wynagrodzeń. 

Przychylając się do powyższego wniosku, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, rosnące koszty 
utrzymania zasadnym jest podwyższenie wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. 

   
 Przewodniczący Rady  

Powiatu 
  

Marek  Gorzała 
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