
 
 

projekt Nr 6 
 

 
 
 

UCHWAŁA NR ………………….. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………... 

 
w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5                       

w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7 
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                             
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i art. 5c 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. zamierza się zlikwidować Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy Nr 5 w Józefowie  przy ul. Ks. Malinowskiego 7. 

 
§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. zamierza się zlikwidować  Gimnazjum Specjalne                 

Nr 5 wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie przy  
ul. Ks. Malinowskiego 7. 

 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie             

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.  

 
§   4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 

         Dariusz Grajda 
 
 

 
Adwokat 
Marcin Bandura 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Uzasadnienie 

 
 

Zgodnie przepisami prawa oświatowego młodzieżowe ośrodki wychowawcze  
są przeznaczone dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających  
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Nieletni są umieszczani w nich 
wyłącznie na podstawie postanowień sądu rodzinnego o zastosowaniu środka 
wychowawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Wskazywanie miejsc dla nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych jest 
zadaniem Pracowni Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji  na podstawie 
przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania                        
i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku 
socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833) i rozporządzenia zmieniającego z dnia 10 grudnia 
2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 9, poz. 41).  

We wrześniu 2014 r. nastąpił spadek liczby wychowanek dowiezionych do MOW                   
a także przekazanych przez ORE wskazań. Na dzień 30września 2014 r. w placówce 
przebywały 24 wychowanki i ORE przesłał 8 wskazań, co oznacza że liczba wskazań nie 
dopełniła do statutowej liczby miejsc. W ciągu miesiąca żadna z 8 wskazanych dziewcząt nie 
została dowieziona a ponadto 5 już przyjętych wychowanek zostało skreślonych z listy. 
Obecnie w placówce przebywa 20 wychowanek tj. 2 – kl. I; 9 – kl. II; 9 – kl. III, i dyrektor 
MOW otrzymał 2 wskazania. W MOW zatrudnionych jest 10 wychowawców, dyrektor, 
pedagog, psycholog – 13,33 etatów w Internacie, ponadto 12 osób w szkole – 6,07 etatu, 
łącznie etatów pedagogicznych 19,40 oraz administracja i obsługa 12 osób zatrudnionych na 
12 etatach. Łączna liczba etatów w MOW wynosi 31,40. 

Urząd Kontroli Skarbowej zakwestionował wpisywanie wychowanek wskazanych 
przez ORE do SIO, jeżeli na dzień 30 września nie znajdowały się fizycznie w placówce. 
Konsekwencją powyższego będzie, w przypadku nie uwzględnienia odwołań Powiatu 
Otwockiego, zwrot subwencji za lata 2010-2012 na wychowanki wskazane  i wpisane do SIO. 
Wpisanie do SIO liczby wychowanek fizycznie przebywających w MOW na dzień                            
30 września 2014 r. tj. 24 i utrzymywanie gotowości do przyjęcia 36 wychowanek skutkuje 
koniecznością  zabezpieczenia środków z dochodów własnych innych niż subwencja   
w kwocie ok. 760 000 zł, co wynika również z faktu, iż Minister Edukacji Narodowej  
w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 wagę P40 - dla wychowanków 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych 
ośrodkach – zmniejszył z 11 do 10. 

Zatem w sytuacji, kiedy wychowankami MOW nie są uczennice z Powiatu 
Otwockiego, niezasadne jest finansowanie znacznej różnicy między subwencją a planem 
finansowym z dochodów własnych Powiatu. 

 
 Wobec powyższego, zasadna jest likwidacja wskazanej placówki.   

 
 
Przygotowała: 
Dyrektor Oświaty Powiatowej 
Hanna Majewska – Smółka 

 



 


