
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020  
STAROSTY POZNAŃSKIEGO 
z dnia 14 lutego 2020 roku 

 
 

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w  

                     Lisówkach w roku 2020. 

 

 

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)  

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 

                            w Lisówkach w roku 2020 w wysokości 4.874,78 zł. 

§ 2. Niniejsze Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 12/2020 

Starosty Poznańskiego  
z dnia 14 lutego 2020 roku 

 
 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1507) średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu 

powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca 

każdego roku. Ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od 

następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało publikowane. Do tego czasu odpłatność za 

pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego. 

Zgodnie z art. 6 pkt 15 ww. ustawy średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej 

stanowi kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku 

poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany 

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

rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w 

poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu. 

W myśl art. 60 ust. 3 ustawy ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy 

społecznej, może być niższy niż obliczony zgodnie z art. 6 pkt 15, jednak pod warunkiem zapewnienia realizacji 

zadań na poziomie obowiązującego standardu. 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach mając na uwadze powyższe, zwrócił się do Starosty 

Poznańskiego o ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 

w Lisówkach na 2020r. w wysokości 4874,78 zł (tj. na poziomie niższym o 5.5%, aniżeli wynika z kalkulacji 

określonej na podstawie art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej). 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach ustalony na 

poziomie 4874,78 złotych w roku 2020, zapewnia realizację zadań na poziomie obowiązującego standardu. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione. 


