Uchwała Nr XXVII/7/2021
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Rembowie oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie
w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Rembowie
Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 8 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 910 z późn. zm.),
art. 4 ust.1 pkt 1 i art.12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) Rada Powiatu w Kielcach uchwala,
co następuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2021 roku zamierza się zlikwidować Powiatowy Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, Rembów 52, 26-035 Raków oraz wchodzące w jego
skład szkoły tj. :
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Rembowie,
2. Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

§2
O zamiarze likwidacji placówki, o której mowa w § 1 należy zawiadomić:
1. Rodziców/opiekunów prawnych uczniów/wychowanków,
2. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Kuzia

Uzasadnienie
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie, wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania, którzy wyrokiem sądu kierowani są do tego typu placówek. O liczbie uczniów
rozpoczynających naukę decyduje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, wskazujący
odpowiedni ośrodek. Następnie na podstawie wystawionego przez ORE wskazania, starosta
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego wydaje skierowanie
do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, został utworzony
na mocy Uchwały Nr XXXI/20/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006 roku.
Posiada łącznie 48 miejsc dla nieletnich uczących się w Szkole Podstawowej Specjalnej
i Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym. Do roku szkolnego 2017/2018 według stanu
na dzień 30 września danego roku liczba uczniów utrzymywała się na stałym poziomie około
44 uczniów. Od roku szkolnego 2018/2019 liczba ta drastycznie spadła i tendencja
ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów na dzień
30 września 2018 roku wynosiła 33, w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów na dzień
30 września 2019 roku wynosiła 29, w roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów na dzień
30 września 2020 roku wynosiła 18.
W ostatnich latach wśród uczniów kierowanych do młodzieżowych ośrodków
wychowawczych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwiększyło się
zapotrzebowanie na branżowe szkoły I stopnia. Baza lokalowa i lokalizacja Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie uniemożliwia uruchomienie
branżowej szkoły I stopnia. Struktura budynku oraz ciągi komunikacyjne nie pozwalają
na przekształcenie pomieszczeń na potrzeby pracowni do prowadzenia praktycznej nauki
zawodu w branżowej szkole I stopnia. Ponadto brak przedsiębiorstw i zakładów pracy
w okolicy Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie znacznie
utrudniałby uczniom odbywanie praktyk zawodowych.
Spadek liczby uczniów pociąga za sobą zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej
oraz wzrost kosztów utrzymania ośrodka ponoszonych przez Powiat.
W poprzednich latach subwencja oświatowa przekazywana na Powiatowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie w całości pokrywała koszty związane
z funkcjonowaniem placówki. W roku 2018 różnica między wysokością subwencji a kosztami
funkcjonowania ośrodka wyniosła 546 794,00 zł, w roku 2019 różnica ta wynosiła już
1 351 897,38 zł, natomiast w roku 2020 jest to kwota 1 994 289,00 zł.
W związku z małą ilością uczniów na dzień 30 września 2020 roku, na podstawie
którego oblicza się wysokość subwencji na kolejny rok budżetowy różnica między wysokością
subwencji a planowanymi kosztami funkcjonowania placówki w 2021 roku wyniesie około
3 500 000,00 zł.
Na terenie województwa świętokrzyskiego jest obecnie duża liczba wolnych miejsc
w tego typu placówkach. Szansa na to, aby w tej placówce można było przyjąć statutową
liczbę wychowanków tj. 48 jest znikoma, co pokazuje statystyka z ostatnich lat.
Utrzymywanie zaś placówki w gotowości do przyjęcia 48 wychowanków przy subwencji
przekazanej przez Ministra Edukacji Narodowej tylko na doprowadzonych wychowanków,
wykracza poza możliwości finansowe Powiatu.
W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym podjęcie uchwały jest
uzasadnione.

