
UCHWAŁA NR XV/84/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1445), art. 59 ust. 1 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje się Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. 

2.  Uczniom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie zapewnia się możliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio kształcącej w tym samym 
lub zbliżonym zawodzie.

§ 2. Z dniem 1 września 2016 r. mienie, należności i zobowiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - 
Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie, 
przejmuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie utworzony został Uchwałą 
nr XLI/267/06 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarskiej Porębie oraz połączenia powiatowych placówek oświatowych 
w Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie. 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr XIII/72/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania 
Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru likwidacji 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie postanowiła, iż z dniem 31 sierpnia 2016 r. Zespół 
Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie Zespołu 
może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Inaczej jest w przypadku likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie, który 
dodatkowo organizacyjnie obejmuje szkoły. Tryb likwidacji takiej placówki wymagał, co najmniej na 
6 miesięcy przed zamierzonym terminem likwidacji, podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji, powiadomienia 
o tym zamiarze właściwego kuratora oświaty, rodziców uczniów, zasięgnięcia opinii organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. 

Dodatkowo na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), projekt uchwały Rady w części dotyczącej zamiaru likwidacji Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie został przesłany, z wnioskiem o opinię, do Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szklarskiej Porębie oraz Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ 
„Solidarność” w Jeleniej Górze. 

Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu pismem z dnia 23 grudnia 2015 r. negatywnie zaopiniował 
likwidację Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie z obawy o to, że wszyscy 
wychowankowie mogą nie mieć zapewnionego przeniesienia i kontynuowania pobytu oraz nauki w innym 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii. 

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szklarskiej Porębie pismem z dnia 27.11. 2015 r. 
negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji MOS w Szklarskiej Porębie nie podając uzasadnienia swojego 
stanowiska. 

Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze pismem z dnia 11.12. 2015 r. 
również negatywnie ustosunkował się do zamiaru likwidacji MOS w Szklarskiej Porębie, wskazując na rosnący 
odsetek młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, groźbę utraty pracy przez 70 pracowników 
i zarzucając organowi prowadzącemu wprowadzanie niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu Zespołu 
Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie z powodów finansowych. 

Wszystkie te negatywne opinie nie znajdują uzasadnienia. 

Jeżeli chodzi o negatywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, to stwierdzić trzeba, że nie ma obawy, 
by młodzież zlikwidowanej placówki nie została umieszczona w takiej placówce, która zapewni kontynuowanie 
nauki w szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio kształcącej w tym samym lub zbliżonym 
zawodzie. Na terenie kraju bowiem w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba placówek dla młodzieży 
niedostosowanej społecznie. Nieletni są kierowani przede wszystkim do ośrodka położonego najbliżej miejsca 
zamieszkania. W przypadku zaś rodziców mieszkających w Powiecie Jeleniogórskim, składają oni wnioski do 
Gimnazjum w MOS funkcjonującym na terenie Miasta Jelenia Góra, ze względu na lepsze skomunikowanie 
z Miastem. 

Uczniowie posiadający postanowienie sądu rodzinnego zostaną zgłoszeni do Ośrodka Rozwoju Edukacji 
w Warszawie z wnioskiem o przekierowanie nieletniego do odpowiedniego ośrodka socjoterapii. 

Negatywne stanowiska właściwych zarządów oddziałów związków zawodowych podlegają w całości 
odrzuceniu przez Radę. Brak uzasadnienia opinii Zarządu Oddziału ZNP w Szklarskiej Porębie uniemożliwił 
ustosunkowanie się do tego stanowiska przez organ prowadzący placówkę. Stanowisko Zarządu Regionu 
Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze nie znajduje potwierdzenia w faktach, ani liczbach 
uczącej się w szkołach młodzieży. Nie ma też obaw o miejsca pracy zatrudnionych w placówce pracowników. 
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Kadra pedagogiczna zatrudniona w MOS będzie mogła zasilić kadrę w MOW, gdzie warunki zatrudnienia są 
lepsze. 

W przypadku rozwiązania ZPRW i likwidacji MOS, mienie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-
Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zostanie przekazane do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Szklarskiej Porębie, co umożliwi efektywniejsze realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych 
i resocjalizacyjnych oraz ekonomiczne wykorzystanie bazy placówki. 

Żaden z opiniujących organów nie podjął rzeczowej polemiki z konkretnymi danymi zawartymi 
w uzasadnieniu do, wówczas projektu, uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-
Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Szklarskiej Porębie. Nie sposób bowiem kwestionować wynikających ze sprawozdań systemu informacji 
oświatowej danych liczbowych uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół w MOS i MOW. Nie 
sposób też nie uwzględniać okoliczności wynikających ze zmniejszonej liczby uczniów, polegających na 
zmniejszonej wielkości dotacji oświatowej. 

Reasumując, za przeprowadzanymi zmianami przemawiają wszystkie względy: organizacyjne, finansowe, 
gospodarcze, społeczne, pracownicze, a także, co najważniejsze, względy wychowawcze i resocjalizacyjne 
młodzieży.
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