
 

 

ZARZĄDZENIE NR 1186/2016 

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 

z dnia 10 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka  

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia 

działającą na prawach powiatu 

Na podstawie art. 196 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo 

- wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu w podanych 

niżej wysokościach: 

1) Placówka Rodzinna Nr 1 w Radomiu ul. Bacha 11, - 2285,34 zł (słownie: dwa tysiące dwieście 

osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze), 

2) Placówka Rodzinna Nr 2 w Radomiu ul. Wośnicka 28A, - 1864,15 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 

sześćdziesiąt cztery złote piętnaście groszy), 

3) Placówka Rodzinna Nr 4 w Radomiu ul. Rwańska 10, - 1794,83 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 

dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze), 

4) Placówka Rodzinna Nr 6 w Radomiu ul. Kruczkowskiego 3, - 1841,66 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 

czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy), 

5) Placówka Rodzinna Nr 7 w Radomiu ul. Wieniawskiego 5, - 3082,91 zł (słownie: trzy tysiące 

osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), 

6) Placówka Rodzinna Nr 8 w Radomiu ul. Joteyki 4 m. 1, - 2264,42 zł (słownie: dwa tysiące dwieście 

sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści dwa grosze), 

7) Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu ul. Południowa 11, - 1846,06 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 

czterdzieści sześć złotych sześć groszy), 

8) Placówka Rodzinna Nr 10 w Radomiu ul. Reja 5, - 1973,45 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy), 

9) Placówka Rodzinna Nr 11 w Radomiu ul. Godowska 81H, - 2073,02 zł (słownie: dwa tysiące 

siedemdziesiąt trzy złote dwa grosze), 

10) Placówka Rodzinna Nr 12 w Radomiu ul. Góralska 8, - 1944,66 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 

czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy), 

11) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu ul. Dzierzkowska 9, - 3236,24 zł 

(słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych dwadzieścia cztery grosze). 
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek wymienionych w § 1 oraz Dyrektorowi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

  

 Prezydent Miasta: 

Radosław Witkowski 
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