
ZARZĄDZENIE NR 5/2018
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach 
opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art.196 ust.1, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zmianami ) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 
w 2018 roku :

1) Domu Dziecka w Klęczanach w kwocie: 4.498,50 złotych,

2) Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnaczce Niżnej: 2.500,00 złotych,

§ 2. Traci moc Zarządzenie Starosty Nowosądeckiego Nr 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia 
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2017 roku, opublikowane w dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2017 roku , poz. 1119.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Sączu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało 
opublikowane.

 

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 196 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (j. t. Dz. U z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej ustala starosta oraz ogłasza w wojewódzkim
dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku. Ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia
odpłatności za pobyt wychowanka w placówce od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane. 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, powiększoną 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 suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach
poprzedniego roku kalendarzowego. Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.
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