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w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
w Domu Pomocy Społecznej „Borówek'’ im. Krystyny Bochenek w 2015 roku.

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.163) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej 

„Borówek" im. Krystyny Bochenek w 2015 roku w wysokości 2.826,00 zł (dwa tysiące 

osiemset dwadzieścia sześć 0/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od następnego miesiąca 

przypadającego po miesiącu w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu i tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej „Borówek" 

im. Krystyny Bochenek w Borówku gm. Bielawy.
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UZASADNIENIE

Obowiązek corocznego ustalania wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w dps wynika z art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (jednolity tekst ogłoszony w Dz. U. z 2015 roku poz. 163). Natomiast 

art. 6 pkt 15 tejże ustawy określa sposób wyliczenia średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania osoby w domu pomocy społecznej. Na tej podstawie został obliczony średni 

miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w 2015 roku. 

Obliczenie zostało wykonane w oparciu o kwotę rocznych kosztów działalności DPS 

„Borówek” w 2014 roku wynikającą z utrzymania mieszkańców w placówce, bez wydatków 

remontowych i kosztów inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na 

2015 rok, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby 
mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 2014.

Tak więc:

1. Kwota rocznych kosztów działalności DPS „Borówek” w 2014 roku wynikająca 

z utrzymania mieszkańców w placówce, bez wydatków remontowych i kosztów 
inwestycyjnych, wyniosła 4.354.617,58 zł.

2. Liczba miejsc, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych 

miesiącach roku 2014 roku, wyniosła 1564.

3. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

przyjęty w ustawie budżetowej na 2015 rok, wynosi 101,5%.

4. Wyliczenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania:

(4.354.617,58 zł x 101,5%)/1564 = 2.826,05 zł.


