
Nr kor. SOD: UM.61884.2023 

 

Zarządzenie nr PM-7238/2023 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie podwyższenia 
wysokości wynagrodzeń przysługujących osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz 
w sprawie uchylenia uchwały 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 
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. 
zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie 
podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących osobom prowadzącym rodzinny 
dom dziecka oraz w sprawie uchylenia uchwały 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. 

§ 2. Ww. projekt przesłany zostanie 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), 
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 naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 

§ 5. Nadzór na wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

      Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

                      Ewa Weber 
  
 
 
 
 
 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



Załącznik do zarządzenia nr PM-7238/2023 
Prezydenta Miasta Gliwice 
z dnia 23 stycznia 2023 r. 

 
 
 

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

 
z dnia ..................... 2023 r. 

 
 

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących osobom 
prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz w sprawie uchylenia uchwały 

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 85 
ust. 1 oraz art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461) na wniosek Prezydenta Miasta 

 
Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Podnieść wysokość wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka 
do wysokości nie niższej niż 110% wynagrodzenia określonego w art. 85  ust. 1  ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

§ 2. Traci moc uchwała 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.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lutego 2023 r.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgazte
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvga2dg


Uzasadnienie 
 

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podniesienie wysokości świadczeń 
pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 85 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nowelizacją ww. 
ustawy od dnia 1 lutego 2023 r. zwiększeniu ulega wynagrodzenie dla rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 
prowadzącym rodzinny dom dziecka.  

Nadanie wstecznej mocy obowiązującej pozostaje w zgodzie z zasadami 
demokratycznego państwa prawnego i jest uzasadnione słusznym interesem obywateli. 
Wynika z konieczności podwyższenia wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne 
domy dziecka od dnia 1 lutego br. 
 
 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

               Ewa Weber 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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