
 

 

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.94.2020 

PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia na 2020 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych  

na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu 

Na podstawie art. 196 ust. 3-4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam na 2020 rok średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w Opolu, tj.: 

1. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu przy ul. Powstańców 

Śląskich 14 - 4.917,72 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemnaście złotych 72/100). 

2. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu przy ul. Powstańców 

Śląskich 14 - w wysokości: 7.551,79 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 79/100). 

3. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu przy ul. 1 Maja 13/3 - w wysokości: 

4.901,69 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset jeden złotych 69/100). 

4. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu przy ul. Krakowskiej 34A/1 

 - w wysokości: 5.157,81 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 81/100). 

5. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu przy Alei Przyjaźni 26 - w wysokości: 

6.089,11 zł (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 11/00). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

oraz Dyrektorowi Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu. 

§ 3. Średni miesięczny koszt utrzymania, o którym mowa w § 1 obowiązuje od następnego miesiąca 

przypadającego po miesiącu, w którym zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Prezydent 

 Miasta Opola 

 

Arkadiusz Wiśniewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 25 marca 2020 r.

Poz. 1009
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