
Uchwała Nr XXXIII/224/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 9 września 2010 r. 

 

w sprawie  zmiany Uchwały  Nr XII/69/08  Rady  Powiatu  Opolskiego  z  dnia 28 lutego 

2008 roku  w sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo – 

wychowawczej  w Turawie. 

 

 Na podstawie art. 85 ust.4i5 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. 

z 2009 r, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm./i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym / Dz. U. tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm./ Rada 

Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

Zmienia się w Uchwale Nr XII/69/08  Rady  Powiatu  Opolskiego  z  dnia 28 lutego 2008 roku  

w sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej  

w Turawie treść §1, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamierza się zlikwidować całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą                       

w Turawie  do 31.12.2012 roku”. 

 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W okresie od 27.05.2009r. do 10.09.2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

wystąpiło do PCPR-ów, MOPR-ów, MOPS-ów na terenie województwa opolskiego, jak również na 

terenie na terenie całego kraju, z prośbą o przyjęcie dzieci z likwidowanej placówki opiekuńczo-

wychowawczej w Turawie. Na wystąpienia  otrzymano 343 odpowiedzi negatywnych, informujących 

o braku miejsc w poszukiwanych placówkach. Pomimo prowadzonych kampanii o możliwości bycia 

rodziną zastępczą oraz zamieszczanych informacjach w lokalnej prasie i stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Opolu nadal brak jest kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Wg. stanu na dzień 28.02.2008r. (czas rozpoczęcia procesu likwidacji) w  placówce 

przebywało 44 dzieci. W okresie od 28.02.2008r. do 17.08.2010r. opuściło placówkę 24 dzieci. 

Aktualnie w placówce przebywa 20 wychowanków. Z powodu braku wolnych miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych dla wychowanków Domu Dziecka w Turawie, placówka nie będzie 

mogła być zlikwidowana, tak jak zakładano z dniem 31.12.2010r. W związku z powyższym 

wystąpiono do Wojewody  Opolskiego  o wyrażenie zgody na dalsze warunkowe funkcjonowanie 

placówki opiekuńczo-wychowawczej w Turawie - do 31.12.2012r. (w tym okresie 10 wychowanków 

się usamodzielni, pozostałych 10 wychowanków zostanie umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie powiatu opolskiego w Chmielowicach i Tarnowie Opolskim).  

 

 


