
Zarządzenie nr 54/2009
Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie

z dnia 09 grudnia 2009r.
zmieniające Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z 

dnia 02 listopada 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej, szczegółowego zakresu działania 
Domów Dziennego Pobytu oraz Regulaminu

Na podstawie  §  13  ust.  2  Regulaminu  Organizacyjnego  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Rodzinie w Opolu nadanego Zarządzeniem nr OR.I-0151/47/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 
26 stycznia 2005 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR.I-0151-71/07 Prezydenta Miasta Opola 
z dnia 26 stycznia 2007r., zarządza się co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia nr 36/2005  z dnia 02 listopada 2005r. pod nazwą Regulamin 
Domów Dziennego Pobytu, §6 otrzymuje brzmienie : 

       „ § 6 1. Osoba korzystająca z Domu  dziennego Pobytu ma prawo do udziału we wszystkich 
zajęciach organizowanych przez Dom.

                2.  Opłaty za posiłki należy dokonać do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie Domu.
       3.  Posiłki są wydawane za okazaniem ważnej karty posiłkowej w godzinach ustalonych 

przez Kierownika Domu.
                 4.  W przypadku nie korzystania z posiłków  podopieczni mogą żądać:
                      1)pomniejszenia należności za wyżywienie odpowiednio o dzienne stawki żywieniowe.  

Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym naliczana 
jest opłata za wyżywienie.
2)Zwrotu kosztów wyżywienia w przypadku rezygnacji z posiłków w Domu Dziennego 
Pobytu. Warunkiem pomniejszenia należności za wyżywienie o którym mowa w pkt 1 
lub  zwrotu  kosztu  wyżywienia  o  którym  mowa  w  pkt  2  jest  złożenie  przez 
podopiecznego  pisemnego  wniosku  z  co  najmniej  jednodniowym  wyprzedzeniem 
nieobecności.

 5.  W razie okresowego zaprzestania korzystania z posiłków z powodu wyjazdu, pobytu w 
sanatorium itp.  należy  o  powyższym  zawiadomić  na  piśmie  Kierownika  Domu.  Za 
okres  ten nie będzie naliczana odpłatność za posiłki.

     6.  W przypadku całkowitej rezygnacji  z posiłków decyzja  przyznająca wyżywienie  w 
Domu Dziennego Pobytu zostaje uchylona.”

§2

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2010r. 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Domów Dziennego Pobytu.


