
ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 
STAROSTY POZNAŃSKIEGO  
z dnia 14 lutego 2020 roku 

 
 

w sprawie: ustalenie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka  
                    w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2020. 

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w  
        Kórniku - Bninie w roku 2020 w wysokości 7200,08 zł. 
 
§ 2. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Ośrodku Wspomagania  
        Rodziny w Kobylnicy w roku 2020 w wysokości 6467,17 zł. 
 
§ 3. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Domu Rodzinnym w  
        Swarzędzu w roku 2020 w wysokości 3493,87 zł. 
 
§ 4. Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 11/2020 

Starosty Poznańskiego 
z dnia 14 lutego 2020 roku

 
 
 

Na podstawie art. 196 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, stanowi kwota rocznych wydatków 

przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku 

kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, 

podzielona przez liczbę miejsc w placówce, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych 

miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego. 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej są ustalane przez starostę, i ogłaszane przez starostę w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku. 

Ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt wychowanka w placówce od 

następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 

 


