
 

ZARZĄDZENIE Nr 47/2021  

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2021 roku 

w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w roku 2021. 

Na podstawie art. 97 ust. 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/363/VI/2021 Rady Powiatu w 

Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w roku 2021 w wysokości 1634 zł.  

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od miesiąca przypadającego po 

miesiącu, w którym zostanie opublikowane. 



 

Uzasadnienie 
 

do Zarządzenia Nr 47/2021  

   Starosty Poznańskiego  

z dnia 28 czerwca  2021 roku 

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do określenia średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. 

Jednocześnie zgodnie z art. 60 ust. 5 ww. ustawy w odniesieniu do domu pomocy społecznej, który rozpoczyna 

działalność, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej 

kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej danego typu, a jeżeli domu takiego typu nie 

ma na terenie województwa, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej 

wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej. 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował, iż w województwie wielkopolskim nie ma domów dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w związku z powyższym nie ma danych do wyliczenia "średniego 

wojewódzkiego kosztu utrzymania jednego miejsca dla tego typu domu. Jednocześnie Urząd stwierdził, iż „po 

konsultacjach z pracownikiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uzyskano informację, że samorząd 

tworzący dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży powinien sam określić taki koszt na podstawie 

m.in. kosztów utrzymania budynku, energii tzw. kosztów stałych, kosztów zatrudnienia specjalistów w zakresie 

opiekuńczo- wspomagającym itp." 

Wobec braku możliwości wyliczenia średniego wojewódzkiego kosztu utrzymania jednego miejsca w 

domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w województwie wielkopolskim oraz kierując się ratio 

legis ww. przepisu przeanalizowano średnie miesięczne koszty utrzymania w tego typu domach działających na 

terenie całego kraju, opublikowane w dziennikach urzędowych wszystkich województw w 2021 r. Średni 

miesięczny koszt utrzymania z 22 opublikowanych w całym kraju danych wyniósł 1634 zł. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione 


