
 

 

 

 

 Opole, dnia '22grudnia 2010 r.  

WOJEWODA OPOLSKI  

PS.II.AN.9141/9/2010  

D E C Y Z J A Nr 16/2010  

Na podstawie art. 80 a ust.1 pkt 1, ust. 2, 3 pkt 1, 2, 3 lit. a, b, c i ust. 4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz § 41 i 

§ 42 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia19 października 2007 r. w 

sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455) oraz art. 104 

Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)  

po rozpatrzeniu wniosku Starosty Opolskiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Dziecka w Chmielowicach z 18 miejscami 

socjalizacyjnymi, ul. Nyska 18,46-070 Komprachcice,  

orzekam  

- wydać Staroście Opolskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka w Chmielowicach ul. 

Nyska 18,46-070 Komprachcice - na czas nieokreślony.  

UZASADNIENIE  

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późno zm.).  

Wojewoda zgodnie z art. 80a ust. 3 ww. ustawy wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie 

występujący spełnia warunki określone w niniejszej ustawie, spełnia standardy oraz przedstawi 

wymagane przepisami dokumenty.  

Standard obowiązujących usług i standardu w zakresie opieki i wychowania jakie winna 

spełniać całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza określa rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-

wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455), zgodnie z którym całodobowa placówka 

opiekuńczo-wychowawcza przygotowuje dzieci do samodzielnego życia.  

Organizacja całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakres i poziom usług 

świadczonych przez placówkę musi uwzględniać w szczególności prawo dziecka do: 

wychowania w rodzinie, nauki, informacji, swobody wypowiedzi, ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem, prywatności, wolności religijnej, zrzeszania się w samorząd, do czasu 

wolnego i wypoczynku oraz zabezpieczenia podstawowego standardu życia.  

Wnioskiem z dnia 24 listopada 2010 r. Starosta Opolski zwrócił się do Wojewody 

Opolskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Dziecka w Chmielowicach, ul. Nyska 

18, 46-070 Komprachcice na czas nieokreślony.  

Zgodnie z art. 80a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy ww. jednostka samorządu terytorialnego jest 

podmiotem uprawnionym do prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Z 

wnioskiem zostały przedłożone następujące dokumenty:  



 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której jest położona placówka, tj. 

Odpis zwykły Księgi Wieczystej Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Opolu Nr 

OP10/00114023/4 z dnia 06.10.2010 r.  

2) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi przepisami:  

_ zaświadczenie o nadaniu przez Urząd Statystyczny w Opolu Numeru Identyfikacyjnego 

REGON- 000204783 z dnia 30.09.1997 r.;  

_ decyzja w sprawie nadania przez Urząd Skarbowy w Opolu Numeru Identyfikacji  

Podatkowej NIP- 754-10-93-034 z dnia 22.03.1996 r.;  

_ wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chmielowice gmina 

Komprachcice wydane przez Urząd Gminy Komprachcice z dnia 02.11.2010 r.;  

opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, znak:  
MZ-5560/34-01/2010 z dnia 21.12.2010 r. dot. warunków bezpieczeństwa  

przeciwpożarowego placówki,  

_ opinię Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu,  

znak: HDM/KC-4047-19-2/10 zdnia29.11.2010 r.;  

statut Domu Dziecka w Chmielowicach;  
_ Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Chmielowicach.  

Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego Nr 15/2008, znak: PS.III.AN.9013- 15/2008 z 

dnia 30.01.2008 r. Dom Dziecka w Chmielowicach przy ul. Nyska 18, 46-070 Komprachcice, 

funkcjonował w oparciu o zezwolenie warunkowe ważne do dnia 31.12.2010 r. Wnioskiem z 

dnia 24 listopada n2010 r. Starosta Opolski wyraził zgodę na uchylenie powyższej decyzji na 

prowadzenie Domu Dziecka w Chmielowicach na  

czas określony.  
Zgodnie z wnioskiem, Dom Dziecka w Chmielowicach posiada 18 miejsc  

socj a lizacyj nych.  
Z przedłożonych dokumentów wynika, że budynek, w którym placówka  

funkcjonuje oraz działka, na której usytuowany jest budynek jest własnością Powiatu  

Opolskiego.  
Dom Dziecka w Chmielowicach spełnia wymagania sanitarne i przeciwpożarowe,  

co potwierdzają przedstawione dokumenty, wydane przez Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Opolu.  
Zawarte w Statucie Domu Dziecka w Chmielowicach i w Regulaminie  

Organizacyjnym Domu postanowienia są zgodne z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 

października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

W trakcie wizytacji Domu przeprowadzonej przez zespół inspektorów Wydziału Polityki 

Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 7 i 8 grudnia 2010 r. stwierdzono, że 

zarówno budynek Domu jak i jego najbliższe otoczenie jest bezpieczne  

dla przebywających tam wychowanków.  
Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standard w zakresie liczby osób  

w pokojach oraz wyposażenia pokoi. W placówce znajdują się wszystkie pomieszczenia 

wymagane cyt. rozporządzeniem, a warunki w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków, 

zapewnienia odzieży, obuwia i utrzymania czystości oraz warunki sanitarne odpowiadają 

wymogom określonym standardem.  
Dom Dziecka w Chmielowicach spełnia standard opieki i wychowania,  

tj. zapewnia dzieciom dostęp do nauki, właściwej opieki wychowawców w porze dziennej i 

nocnej, opieki innych specjalistów: pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego. 

Dokumentacja osobowa i indywidualna dzieci prowadzona jest w sposób prawidłowy, prawa 

dziecka są w placówce przestrzegane.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szczegółową ocenę standardu opieki  wychowania oraz standardu  

świadczonych przez Dom Dziecka w Chmielowicach usług zawiera protokół z kontroli 

kompleksowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.  

W oparciu o wyniki wizytacji przeprowadzonej przez zespół inspektorów Wydziału 

Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w Domu Dziecka w 

Chmielowicach oraz ocenę dokumentów dołączonych do wniosku Starosty Opolskiego o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie tego Domu na czas nieokreślony, należy stwierdzić, że 

Dom ten stosownie do art. 80a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej spełnia warunki określone w 

cyt. ustawie oraz spełnia standardy, o których mowa wart. 80a ust. 3 pkt 2 tej ustawy i w 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-

wychowawczych.  

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


