
UCHWAŁA NR XV/82/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” 
w Jeleniej Górze dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie 

rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru 
likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1445) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Odrzuca się w całości stanowisko Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” w Jeleniej 
Górze wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru 
likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. 

2.  Rada Powiatu Jeleniogórskiego podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 
2016 r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” 
w Jeleniej Górze dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie 
rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru likwidacji 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. 

W odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 6.11. 2015 r. kierujące do zaopiniowania 
projekt uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-
Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
funkcjonującego w ramach Zespołu, Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze 
pismem z dnia 11.12. 2015 r. wyraził negatywną opinię. 

Zdaniem Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze zamierzona likwidacja 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie jest: 

- kolejną niekorzystną zmianą dotyczącą funkcjonowania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-
Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, po odwołaniu dyrektora Pani Katarzyny Zakrzewskiej i dokonaniu 
sprzedaży budynku MOS w Szklarskiej Porębie, 

- wynikiem jedynie trudności finansowych Powiatu spowodowanych koniecznością zwrotu części dotacji 
oświatowej za poprzednie lata, 

- próbą pozbawienia pracy 70 pracowników, 

- wyrazem nie zauważenia problemu rosnącej liczby młodzieży zagrożonej demoralizacją i zdemoralizowanej 
i brakiem troski o dobro młodzieży,

wszystkie te zarzuty nie znajdują uzasadnienia, nie są oparte na faktach czy wyliczeniach, bazują na 
niepotwierdzonych pogłoskach. 

Podstawową przyczyną rozwiązania Zespołu Placówek i zamiaru likwidacji MOS w Szklarskiej Porębie jest 
znaczny spadek liczby młodzieży w naborze do MOS spowodowany niżem demograficznym, zmianą przepisów 
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w szkołach masowych, znacznym wzrostem liczby tego 
typu placówek, konkurencją tego rodzaju placówek położonych na terenie Miasta Jeleniej Góry ze względu na 
dobre skomunikowanie z miejscem zamieszkania, konkurencją OHP oraz faktem, że rodzice nie chcą 
umieszczać dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym razem z dziećmi niedostosowanymi społecznie 
umieszczonymi w MOW. 

Bezsprzeczne skutki niżu demograficznego zostały wykazane w liczbach określonych w tabeli 
w uzasadnieniu do uchwały. Jeżeli wchodzą tu w grę względy finansowe, to tylko w kontekście zmniejszonej 
liczby młodzieży, na którą przysługuje zmniejszona subwencja oświatowa. Subwencja ta wyliczana jest bowiem 
w oparciu o liczbę młodzieży przebywającej w placówkach i uczęszczających do szkół. 

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały uczniom MOS od 1 września 2016 r. zostanie zapewniona możliwość 
kontynuowania nauki, poprzez wskazanie rodzicom uczniów, innych szkół publicznych tego samego typu, 
a także odpowiednio kształcących w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Jeżeli, co podnosi Zarząd Regionu, 
wzrasta ilość młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym to, wobec niżu demograficznego, wzrasta 
w liczbach względnych, a nie w liczbach bezwzględnych. Daje temu wyraz zestawienie znajdujące się 
w uzasadnieniu uchwały. 

W stosunku do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników, dla których pracodawcą jest Zespół 
Palcówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, bedą miały zastosowanie przepisy 
art. 231 - 232 ustawy Kodeks pracy, a 
w przypadku pracowników pedagogicznych - przytoczony przepis w związku z art. 91c ust. 1 Ustawy Karta 
Nauczyciela. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie z dniem 1 września 2016 r. stanie się z mocy 
prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - 
Wychowawczych w Szklarskiej Porębie. 

Jak wynika z powyższego, nie jest celem Powiatu pozbawienie pracy zatrudnionych w Placówce osób, ani 
pogorszenie sytuacji uczącej się w MOS młodzieży. Budynek MOS w dalszym ciągu jest własnością Powiatu. 
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Nie ma więc podstaw do zmiany stanowiska Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie likwidacji 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych cyt. wyżej, w razie odrzucenia stanowiska związku 
zawodowego, właściwy organ samorządu terytorialnego informuje o tym związek na piśmie, podajac swoje 
stanowisko.
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