
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXVI/165 /16 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieodpłatnego przejęcia Domu Dziecka w 

Chmielowicach przez miasto Opole na prawach powiatu 

 

 

Na podstawie § 17 Statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. 

Nr 113, poz. 1727) Rada Powiatu Opolskiego, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Rada Powiatu Opolskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieodpłatnego przejęcia 

Domu Dziecka w Chmielowicach przez miasto Opole na prawach powiatu w związku z 

mającą nastąpić z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianą granic miasta Opola na prawach 

powiatu i gminy Komprachcice, przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta 

Opola na prawach powiatu obszaru obrębu ewidencyjnego Chmielowice i znajdującego 

się w jego granicach Domu Dziecka w Chmielowicach. 

2. Rada Powiatu Opolskiego uznaje za konieczne pozostawienie Domu Dziecka w 

Chmielowicach w gestii Powiatu Opolskiego, co umożliwi Powiatowi Opolskiemu 

kontynuowanie realizacji jego dotychczasowych zadań. 

 

§ 2 

 

Uchwałę wraz z jej uzasadnieniem przekazuje się:  

 

1. Prezesowi Rady Ministrów 

2. Ministrowi MSWiA 

3. Posłom na Sejm RP 

4. Wojewodzie Opolskiemu 

5. Prezydentowi Miasta Opola. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

  



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

nieodpłatnego przejęcia Domu Dziecka w Chmielowicach przez miasto Opole na 

prawach powiatu. 

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy § 1 pkt 2 ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym 

miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134), 

nastąpi zmiana granic miasta Opola na prawach powiatu i gminy Komprachcice przez 

włączenie do dotychczasowego obszaru miasta Opola na prawach powiatu obszaru obrębu 

ewidencyjnego Chmielowice oraz obszaru obrębu ewidencyjnego Żerkowice, z gminy 

Komprachcice. W wyniku tych zmian, w granicach miasta Opola na prawach powiatu 

znajdzie się Dom Dziecka w Chmielowicach, który miasto Opole na prawach powiatu 

zamierza przejąć od Powiatu Opolskiego w sposób nieodpłatny. 

Realizacja przez miasto Opole na prawach powiatu zadań na terenach, które z dniem 1 

stycznia 2017 r. mają zostać włączone w jego granice, nie wymaga przejęcia nieruchomości w 

Chmielowicach, w której aktualnie Powiat Opolski prowadzi działalność opiekuńczo-

wychowawczą. Miasto Opole na prawach powiatu w dalszym ciągu będzie bowiem mogło 

wykonywać nałożone na nie zadania bez uszczerbku dla wspólnoty samorządowej, podczas 

gdy placówka opiekuńczo-wychowawcza w Chmielowicach w dalszym ciągu pozostanie 

niezbędna do wykonywania zadań własnych Powiatu Opolskiego. 

Aktualnie, w Domu Dziecka w Chmielowicach przebywa 11 dzieci z całego Powiatu 

Opolskiego, przy czym wyłącznie jedno dziecko pochodzi z terenów, które od dnia 1 stycznia 

2017 r. zostaną włączone w granice miasta Opola na prawach powiatu. W takiej sytuacji, 

oczywistym jest, iż ewentualne przekazanie na rzecz miasta Opola na prawach powiatu 

nieruchomości, będących do tej pory w dyspozycji Powiatu Opolskiego istotnie  utrudni 

Powiatowi Opolskiemu wykonywanie jego zadań własnych, niezwykle ważnych, bo 

dotyczących dzieci. Podnieść ponadto należy, iż Dom Dziecka w Chmielowicach, jako jedyny 

w Powiecie Opolskim został przygotowany do osiągnięcia wymogów związanych z 

koniecznością zmniejszenia ilości dzieci do 14. W tym celu konieczne było przeprowadzenie 

jego modernizacji, która wymagała od Powiatu Opolskiego zaangażowania wielu sił i 

poczynienia dużych nakładów finansowych. 

Mając na uwadze powyższe, w szczególności zaś kierując się dobrem dzieci z Domu 

Dziecka w Chmielowicach, proponuje się przyjęcie uchwały w brzmieniu, jak w załączonym 

projekcie.  

 


