
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.38.2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior - 
WIGOR” w Swarzędzu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.               
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz §3 ust. 3 Uchwały Nr XVI/159/2015 Rady Miejskiej                             
w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Swarzędzu (Dz.Urz.Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 02 grudnia 2015 r., poz. 7469), zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Ustalam średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Swarzędzu  
na kwotę: 1.228,27 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia osiem złotych 27/100) 

§ 2.  

Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Swarzędzu 
ustalony w § 1 powyżej obowiązuje w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 Uchwały Nr XVI/159/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia

24 listopada 2015 roku, średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu ustala

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę

wydatków na działalność Dziennego Domu wynikającą z kosztów utrzymania

podopiecznych z roku poprzedniego (2020), bez wydatków inwestycyjnych, wynoszącą

434.359,16 zł powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok

(w 2021 roku wskaźnik wynosi 101,8%), podzieloną przez liczbę miejsc (30) oraz liczbę

miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu w roku poprzednim (12 miesięcy).

Na podstawie w/w obliczeń średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Dziennym

Domu „Senior - WIGOR” w Swarzędzu w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca

2022 roku wynosi 1.228,27 zł.
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