
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 
BURMISTRZA BRZESZCZ 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach 
w 2021 roku. 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 
z późn.zm.) oraz § 5 pkt 3 załącznika do uchwały nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 
w Jawiszowicach, zmienionej uchwałą nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/349/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Ustalam w 2021 r. średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach na kwotę 
1589,01 zł. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Brzeszcz 
 
 

Radosław Szot 
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UZASADNIENIE

do projekt zarządzenia w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu
Senior+ w Jawiszowicach w 2021 roku.

Konieczność ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach
z załącznika do uchwały nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w
Jawiszowicach. Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach oznacza
kwotę wydatków poniesionych na działalność placówki wynikającą z kosztów utrzymania jej uczestników
w roku poprzednim, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok,
podzieloną przez liczbę miejsc w placówce oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.
Z informacji otrzymanej w dniu 25.01.2021 r. z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy
Brzeszcze (pismo z dnia 19.01.2021 r. znak: WE.523.1.2021) wynika, że roczny koszt funkcjonowania ww.
placówki wsparcia dziennego wyniósł w 2020 roku 276 616,81 zł oraz że umowa z podmiotem
prowadzącym Dzienny Dom Senior+ w Jawiszowicach zawarta była na okres 12 miesięcy (01.01.2020 r. –
31.12.2020 r.). Z uwagi na stan epidemii w kraju, działalność placówki była okresowo zawieszana
na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego (kwiecień, maj, czerwiec oraz grudzień), niemniej jednak
placówka nieprzerwanie ponosiła koszty utrzymania, bowiem realizowała swoje zadania z wykorzystaniem
metod i technik porozumiewania się na odległość. W Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach jest 15
miejsc. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. wynosi
3,4%, i tak:

276 616,81 zł (koszty utrzymania Dziennego Domu Senior+ w Jawiszowicach w 2020 r.) + 3,4%
(średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.) = 286 021,78 zł
: 15 miejsc = 19 068,12 : 12 miesięcy w roku 2020 = 1 589,01 zł.

Reasumując, średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach w 2021 r.
wynosi 1 589,01 zł.
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