Zarządzenie Nr 6/2019
Starosty Oświęcimskiego
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
w powiecie oświęcimskim na rok 2019
Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 60 ust. 2 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), art. 196 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej w powiecie oświęcimskim na rok 2019:
1) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka im. K. Makuszyńskiego
w Oświęcimiu (32-600), ul. Ignacego Krasickiego 14, funkcjonującej w strukturach Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – w wysokości 4.555,43 zł,
2) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pn. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Kętach (32-650), ul. 3-go Maja 22, funkcjonującej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu – w wysokości 4.599,63 zł,
3) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego pn. Wioska Dziecięca im. J. Korczaka w Rajsku
(32-600), ul. dr. Janusza Korczaka 34 – w wysokości 3.988,88 zł.
§ 2. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim
w roku 2019:
1) w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych
ul. Księżnej Ogińskiej 2 – w wysokości 3.973,00 zł,

intelektualnie

w Bobrku

(32-661),

2) w Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bulowicach
(32-652), ul. Bł. Faustyny 4 – w wysokości 3.255,17 zł,
3) w Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
w Zatorze (32-640), ul. Jana Pawła II 3 – w wysokości 3.735,51 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta Oświęcimski
Marcin Niedziela
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