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ZARZĄDZENIE NR 62/2008 
STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO 

 
z dnia 29 stycznia 2008r. 

 
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzone-

go Wojska Polskiego 36 w 2008 roku 
 

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, 
poz. 539, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz 
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, 
poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493,  
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, 
poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007r. Nr 35, 
poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, 
poz. 818, Nr 209, poz. 1519 i Nr 221, poz. 1649) za-
rządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzyma-

nia wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy 
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 na rok 2008 
w kwocie 3.450,00zł. 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod-
pisania. 

Starosta  
Marek Kozaczek 

 


