
Zarządzenie Nr 9/2021 

 

Starosty Stalowowolskiego 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego. 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. jedn. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 196 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 821), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się:, iż miesięczny koszt utrzymania przypadający na dziecko umieszczone w Domu Dziecka 

w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 6 w 2021 roku skalkulowany na podstawie średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce w ubiegłym roku kalendarzowym, 

pomnożony przez planowany w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy wskaźnik wzrostu 

cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi: 5.550,00 zł. 

 

§ 2 

 

Ustala się:, iż miesięczny koszt utrzymania przypadający na dziecko umieszczone w Domu dla 

Dzieci  

i Młodzieży im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli, przy ul. Wałowej 46 prowadzonego przez 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli w 2021 roku wynosi: 5.792,00 zł., przy 

zastosowaniu powyższych zasad kalkulacji kosztów. 

 

§ 3 

 

Ustala się:, iż miesięczny koszt utrzymania przypadający na dziecko umieszczone w Domu dla 

Dzieci  

i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli, przy ul. Wałowej 46a prowadzonego przez 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli w 2021 roku wynosi: 5.792,00 zł., przy 

zastosowaniu powyższych zasad kalkulacji kosztów. 

 

§ 4 

 

Ustala się:, iż miesięczny koszt utrzymania przypadający na dziecko umieszczone w Placówce 

Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży, przy ul. Ofiar Katynia 57 prowadzonej przez Stowarzyszenie 

Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli w 2021 roku wynosi: 5.476,00 zł., przy 

zastosowaniu powyższych zasad kalkulacji kosztów. 

 



§ 5 

 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

  

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


