UCHWAŁA NR XVI/151/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.„i”, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 2 pkt 7, art. 8 ust. 16,
art. 88 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910)
oraz § 17 ust. 1 oraz § 21 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017r. poz. 1606)
Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VII/60/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży, zmienionej uchwałą
Nr XXXVI/275/2014 z dnia 28 maja 2014r. w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Miejsce prowadzenia zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla wychowanków
placówki:
Rataje, ul. Chodzieska 9, 64 – 800 Chodzież”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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UZASADNIENIE
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży jest placówką
publiczną prowadzoną przez Powiat Chodzieski. Placówka funkcjonuje od września 2011r.,
a w 2014r. uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego, jej działalność została rozszerzona o obiekt
w Studzieńcu, który wcześniej był przeznaczony na działalność Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina”. W §26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2017r. poz. 1606)
określono standardy funkcjonowania ośrodka. Jednocześnie w § 80 przywołanego rozporządzenia
wskazano 31 sierpnia 2020 r., jako termin dostosowania ośrodka do tych wymagań. Dyrektor MOS
złożyła pismo, w którym informuje, że na bazie dotychczasowej infrastruktury ośrodka,
po uwzględnieniu powyższych standardów liczba wychowanków będzie mogła wynosić tylko 72.
Zmniejszenie liczby wychowanków z około 90 do 72 spowoduje zmniejszenia liczby oddziałów
klasowych o co najmniej jeden i grup wychowawczych o dwie. Oprócz negatywnych skutków
w postaci braku możliwości zapewnienia miejsc dla wszystkich potencjalnych wychowanków
spowoduje to także redukcję godzin wychowawczych o minimum 78 godzin i godzin wynikających
z planów nauczania o minimum 28,5.
Jedynym sposobem, aby zapobiec negatywnym skutkom w postaci zmniejszenia godzin dla
nauczycieli i wychowawców MOS i aby zachować wielkość ośrodka na dotychczasowym poziomie
jest przeznaczenie dodatkowego obiektu na potrzeby wychowanków ośrodka. W zasobie
oświatowym jedynym wolnym obiektem na tę chwilę są pomieszczenia byłego internatu w Zespole
Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Istnieje tam możliwość zorganizowania miejsca pobytu
2 grup wychowawczych, tzn. łącznie do 24 osób, co spowoduje, że liczba wychowanków w MOS
mogłaby wynosić maksymalnie 96 osób, czyli na poziomie zbliżonym do obecnego. W obiekcie
tym realizowana byłaby tylko funkcja opiekuńcza i wychowawcza dla wychowanków ośrodka.
Wychowankowie od godz. 7.30 do około 15.00 przebywaliby w szkole na ul. Strzeleckiej
w Chodzieży. Obiekt w Ratajach służyłby jako zakwaterowanie dla wychowanków oraz
realizowane byłyby tam pozostałe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach
popołudniowych. Koszt dostosowania/wyposażenia obiektu w Ratajach do potrzeb wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wynosi w 2020 roku około 100.000 zł oraz około 90.000 zł
na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem grup wychowawczych w nowym
obiekcie. Środki na ten cel są w planie finansowym MOS-u i pochodzą z dotychczasowych
oszczędności w realizacji planu finansowego jednostki zgodnie z wnioskiem KS.3020.9.2020
z dnia 26 maja 2020 r. Ponadto zmniejszenie liczby wychowanków do 72 spowodowałoby dla
Powiatu negatywny skutek finansowy w postaci około 100.000-150.000 zł rocznie. Dodać należy,
że utrzymanie liczby wychowanków na poziomie 90-96, zależy od faktycznego naboru i jak co
roku nie ma gwarancji, że ostatecznie liczba wychowanków osiągnie ten poziom.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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