UCHWAŁA NR XV/260/19
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom Dziecka
naWyspie” w Opolu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111), Rada Miasta
Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Placówkę Opiekuńczo ‒ Wychowawczą „Dom
Dziecka na Wyspie” w Opolu, zwaną dalej „Placówką”.
§ 2. Placówce nadaje się statut o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Placówkę wyposaża się w część mienia odpowiednio Placówki Opiekuńczo ‒
Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu oraz Centrum Obsługi Administracyjnej
Placówek Opiekuńczo ‒ Wychowawczych w Opolu, co potwierdzone zostanie inwentaryzacją
według stanu na dzień 31 lipca 2019 r. Przekazanie mienia nastąpi zgodnie z protokołami
zdawczo ‒ odbiorczymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2019 r.

Przewodniczący Rady
Łukasz Sowada
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Załącznik do uchwały nr XV/260/19
Rady Miasta Opola
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Statut Placówki Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu
§ 1. 1. Placówka Opiekuńczo ‒ Wychowawcza „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu, zwana
dalej „Placówką”, jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, objętą obsługą ekonomiczno ‒ administracyjną oraz organizacyjną Centrum
Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo ‒ Wychowawczych w Opolu.
2. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, sprawowanej
w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania wobec dzieci całkowicie lub
częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
3. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Opola.
§ 2. Siedzibą Placówki jest Miasto Opole.
§ 3. 1. Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki
i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym
emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieciom i młodzieży, w zakresie wynikającym
z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu. Placówka zapewnia także
korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
2. Placówka realizuje zadania w szczególności poprzez:
1) podejmowanie działań, mających na celu doprowadzenie dziecka do rodziny bądź
umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienia opieki w którejś z rodzinnych
form pieczy zastępczej albo jego usamodzielnienia;
2) zapewnianie dzieciom kształcenia oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych
i szkolnych, a także tworzenia warunków fizycznego, psychicznego, jak również
poznawczego rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
3) umożliwianie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami
oraz opiekunami prawnymi oraz osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których
sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem.
§ 4. Placówką kieruje dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo ‒
Wychowawczych w Opolu przy pomocy wyznaczonego wychowawcy oraz reprezentuje ją na
zewnątrz.
§ 5. Szczegółowy zakres i zasady działania Placówki określa Regulamin organizacyjny,
ustalony na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 6. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym do jego nadania.
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