
ZARZĄDZENIE N R . 
STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia . ̂ 5. . . .  tlQ.̂ vO.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek w 2020 roku

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473), zarządza się 
co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy 
Społecznej „Borówek” w roku 2020 w wysokości 3.974,00 zł (trzy tysiące dziewięćset 
siedemdziesiąt cztery).

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Łowickiego z dnia 13.02.2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od następnego 
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu i tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej „Borówek” 
im. Krystyny Bochenek w Borówku 56 gm. Bielawy.

STAROSTĄ ŁOWICKI

Maró Kosiorek.



UZASADNIENIE

Art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507) określa sposób wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu 
pomocy społecznej. Na podstawie powyższego został obliczony średni miesięczny koszt 
utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek w oparciu 
o następujące dane:

1) Kwota rocznych kosztów działalności Dom Pomocy Społecznej „Borówek” 
im. Krystyny Bochenek wynikających z utrzymania mieszkańców, z roku 2019, bez 
kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty -  6 010 394,28 zł.

2) Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
przyjęty w ustawie budżetowej na 2020r.-102,5%.

3) Liczba miejsc, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców 
w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu- 1 550,3

W Zarządzeniu Nr 12/2020 Starosty Łowickiego z dnia 13.02.2020 r. w sprawie 
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 
„Borówek’ im. Krystyny Bochenek w 2020 roku w § 1 została dokonana pomyłka 
w określeniu roku ustalenia kosztów utrzymania. Błędnie podano „w roku 2019” powinno być 
„w roku 2020”.

Mając powyższe na względzie konieczne jest uchylenie Zarządzenia 
i zastąpienie go Zarządzeniem wskazującym prawidłowy okres ustalenia kosztu.

Koszty 2019 roku :6 010 394,28 xl02,5% = 

6 160 654,14 : 1 550,3 = 3 973,85

Dyrektor


