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ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.5.2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 3 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego 
na terenie gminy Swarzędz 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.               
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 6 i § 9 Uchwały Nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu              
z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                       
w mieszkaniach chronionych w gminie Swarzędz (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 
2019 r., poz. 1811), zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego na terenie gminy 
Swarzędz: 

1) dla mieszkania chronionego jednoosobowego na kwotę: 323,40 zł (słownie: trzysta 
dwadzieścia trzy złote 40/100); 

2) dla mieszkaniach chronionego dwuosobowego na kwotę: 646,80 zł (słownie: sześćset 
czterdzieści sześć złotych 80/100); 

3) dla mieszkania chronionego trzyosobowego na kwotę: 970,20 zł ( słownie: dziewięćset 
siedemdziesiąt złotych 20/100). 

§ 2.  

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego na terenie Gminy Swarzędz 
ustalony w § 1 powyżej obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 lutego 

2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych w Gminie Swarzędz przez średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania 

chronionego rozumie się sumę wydatków z roku poprzedniego przeznaczonych na 

utrzymanie lokalu, bez wydatków przeznaczonych na remonty, koszty dostosowania 

pomieszczeń, podzieloną przez 12 miesięcy. 

 

Zgodnie z treścią § 5 powołanej uchwały kwota średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkania chronionego stanowi podstawę ustalenia miesięcznej odpłatności 

za pobyt w tym mieszkaniu. 

 

Wydanie niniejszego zarządzenia stanowi realizację obowiązku przewidzianego                    

w powołanej wyżej uchwale. 

 

 

 


