
Zarządzenie Nr 23./2016 

z dnia 1 czerwca 2016r. 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

w sprawie organizacji wypłat świadczeń pieniężnych przez Dział Pomocy Środowiskowej  

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.  

 

Na podstawie           Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr OR-I.0050.600.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 grudnia 2014r., 

zmienionego Zarządzeniem Nr OR-I.0050.188.2016  Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 kwietnia 2016r., mając 

na względzie bezpieczeństwo osób odbierających świadczenia pieniężne oraz pracowników MOPR w Opolu  

obsługujących wypłaty zasiłków, zarządzam co następuje:  

 

§ 1  

Zasiłki stałe za dany miesiąc wypłacane będą  17-go  dnia każdego miesiąca. 

 

§ 2  

1. Zasiłki okresowe wypłacane będą wg  następującego grafiku :  

      18-19- go dnia każdego miesiąca – świadczenia dla klientów:  

           I Rejonu Opiekuńczego przy  ul. Armii Krajowej; 

      20-21-go dnia każdego miesiąca –  świadczenia dla klientów:  

      II Rejonu Opiekuńczego przy  ul. Wrocławska; 

      22-23-go dnia każdego miesiąca –  świadczenia dla klientów:  

      III  Rejonu Opiekuńczego przy ul. Armii Krajowej; 

     24-25-go dnia każdego miesiąca –   świadczenia dla klientów:  

      IV Rejonu Opiekuńczego przy ul. Gorzołki,  

      OIK, ORS „Szansa”, SOW przy ul. Małopolskiej; 

     26-27-go dnia każdego miesiąca –   świadczenia dla klientów: 

      V Rejonu Opiekuńczego przy ul. Hubala,  

      V.P  Rejonu Opiekuńczego; ul. Piotrkowska. 

2. Informacja o terminie wypłaty określona zostaje w decyzji administracyjnej. 

 

§ 3  

Zasiłki celowe wypłacane będą w środy i piątki. Konkretna data odbioru określona zostanie w decyzji 

administracyjnej. 

§ 4  

Pozostałe świadczenia wypłacane będą w terminach określonych w decyzji administracyjnej o przyznaniu 

świadczenia. 

         

 



§5 

Jeżeli wyznaczony termin wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata odbywać się będzie w następującym       

po tym dniu, pierwszym dniu roboczym. 

§ 6  

1. W przypadkach wyjątkowych, tzn. zmiana sytuacji osobistej, finansowej lub z przyczyn  losowych,  

dopuszczalna jest wypłata świadczenia w terminie innym niż ustalony w decyzji.  

2. Wypłata świadczenia w terminie wcześniejszym niż ustalony w decyzji następować będzie na pisemny 

wniosek podopiecznego. 

3. Decyzję w sprawie wcześniejszej wypłaty świadczenia podejmuje Dyrektor MOPR lub Kierownik 

Działu Pomocy Środowiskowej, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez 

pracownika socjalnego. 

4. Wcześniejsza wypłata świadczenia następuje w dniu ustalonym przez Dyrektora MOPR                     

lub Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej. 

 

§   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016r. 

 

§ 8 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 13/2005 z dnia 7 czerwca 2005r. 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w sprawie organizacji wypłat świadczeń pieniężnych 

przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opola. 

 

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej oraz Kierownikowi Sekcji 

Świadczeń.  

 

Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Opolu  

dr Zdzisław Markiewicz   

 


