
ZARZĄDZENIE NR PM-2926/2020 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie: konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 
XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia 
wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom 
zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom 
prowadzącym rodzinny dom dziecka. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 5 ust. 2 pkt 4) oraz ust. 5 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały nr XXXVIII/1136/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 
XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia 
wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom 
zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom 
prowadzącym rodzinny dom dziecka. Projekt konsultowanego aktu stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ww. projekt zostanie przesłany do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Zgodnie z art. 41i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Miejska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego w terminie do 14 dni od dnia doręczenia projektu 
uchwały przedstawi opinię dotyczącą ww. projektu. Nieprzedstawienie opinii w terminie 
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

§ 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla organu, który 
je zarządza. 

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.  

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

        Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

               Aleksandra Wysocka 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) 
istnieje obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery 
zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich 
utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. 

 Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii na temat projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. 
w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym 
zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego 
oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. 

 



Załącznik do zarządzenia 

nr PM -2926/2020 

z dnia 16.10.2020 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

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

zmieniająca Uchwałę nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom 

zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny 
dom dziecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z  2020 r., poz. 713.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 85 ust. 1 i 2, art. 91 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 821), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia 
wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym,  rodzinom zastępczym 
pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka § 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 1. Podnieść wysokość wynagrodzenia określonego w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821) w następujący 
sposób: 

1) rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3000,00 zł miesięcznie; 

2) rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie 
niższe niż kwota 3600,00 zł miesięcznie; 

3) prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3500,00 zł 
miesięcznie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 



Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisem art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje 
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie, rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję 
pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł. Uchwałą Nr XXXV/775/2018 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lutego 2018 r. podwyższono proponowane przez ustawodawcę 
wynagrodzenia przysługujące rodzinom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom 
dziecka do kwoty nie niższej niż 2500,00 zł, natomiast rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję 
pogotowia rodzinnego do kwoty nie niższej niż 3100,00 zł. 

Zgodnie z art. 91 ww. ustawy rada powiatu może podnieść wysokość powyższych wynagrodzeń. Biorąc pod 
uwagę wzrost płacy minimalnej w 2021 r. do kwoty 2800,00 zł oraz fakt, iż zawodowe rodziny zastępcze 
pełnią opiekę nad dziećmi całodobowo, uzasadnione jest zwiększenie wynagrodzenia wprowadzonego 
Uchwałą Nr XXXV/775/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

 

                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

               Aleksandra Wysocka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 


