
 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 

STAROSTY KUTNOWSKIEGO 

z dnia 4 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 

prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2016 roku 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedno-

lity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Dz. U. z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 

1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830) ustalam na rok 2016 średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zle-

cenie, w następującej wysokości: 

§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 – 2.850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiem-

set pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

2. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27 – 2.698,93 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dzie-

więćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze). 

3. Dom Pomocy Społecznej w Pniewie – 2.839,08 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć 

złotych osiem groszy). 

4. Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach – 2.581,24 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 

złotych dwadzieścia cztery grosze). 

5. Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej – 2.762,90 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdzie-

siąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy). 

6. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Kutnie, ul. Sobieskiego 49 

- 2.497,66 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy). 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje od 

następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. 

  

 Starosta Kutnowski 

Krzysztof Debich 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 marca 2016 r.

Poz. 1280
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