
Druk Nr 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia r. 

w sprawie likwidacji Mlodzieiowego OSrodka Wychowawczego nr 1 
w Lodzi przy ul. Czestochowskiej 36. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie ~ gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), 
art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 

1 o systelnie oSwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64), art. 12 ust. 1 pkt 
2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansa~h publicznych (Dz. U. 
z2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z2014r.  poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z2015 r. 

1 poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), 
Kada Miejslca w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

S I .  Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje sip Mbdzieiowy OSrodek Wychowawczy 
nr I w Lodzi przy ul. Czgstochowskiej 36, zwany dalej OSrodkiem, w sklad kt6rego wchodzq 
1) Szlcola Podstawowa Specjalna nr 186; 
2) Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 51. 

5 2. 1.  Powierzone likwidowanemu OSrodkowi mienie przekazuje sig do dyspozycji 
Miasta todzi. 

2. NaleznoSci i zobowiqzania OSrodka przejmuje Urzqd Miasta todzi. 

5 3. Zobowiqzuje sig Dyrektora Wydziah Edukacji w Departamencie Spraw 
Spolecznych Urzgdu Miasta todzi do dokonania w imieniu Miasta Lodzi czynnoSci 
zwiqanych z IikwidacjqOSrodka, o kt6rych mowa w 5 2. 

5 4. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta todzi. 

5 5. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Llrzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Projelctodawc / 'est Ii 
Depart 

Tomasz KACPRZAK 



Uzasadnienie 

Mlodziezowy OSrodek Wychowawczy nr 1 w Lodzi przy ul. Czqstochowskiej 36, zwany 
dalej OSrodkiem, jest plac6wkq funkcjonujqcq na podstawie ustawy o systemic oiwiaty, 
w lit6rej ulnieszczani sq nieletni, niedostosowani spoiecznie i wymagajqcy specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, przygotowanq na przyjqcie 48 chlopc6w. 
W sktad Mlodziezowego OSrodka Wychowawczego nr 1 w todzi wchodza,: Szkola 
Podstawowa Specjalna nr 186 i Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 5 1 .  

Nieletni kierowani sq do mlodzieiowych oSrodk6w wychowawczych wylqcznie 
na podstawie orzeczen sqdu rodzinnego o zastosowaniu Srodka wycbowawczego, zgodnie 
z ustawq z dnia 26 paidziemika 1982 r. o postqpowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z p6in. zm.). Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczeg6lowych zasad kierowania, 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w mlodziezowy~n oSrodku 
wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755) wskazywanie miejsc dla nieletnich jest 
zadanietn realizowanyln przez OSrodek Rozwoju Edukacji. Zaden z wychowankow 
OSrodka nie by4 mieszkancem todzi  (obowiqzujqcy system uniemoiliwia wystpienie 
sytuacji, by do oSrodka zostal skierowany mieszkaniec rniejscowoSci, w kt6rej plac6wka ta 
siq mieSci). Umieszczenie wychowankow z todzi  skierowanych przez sqd rodzinny do 
plac6wek tego typu w kraju nie jest uwarunkowane funkcjonowanieln takiego oirodka w 
todzi. Obecnie w Polsce funkcjonuje 95 tego typu oSrodk6w wychowawczych, ktore 
dysponujq 4qcznie 5940 miejscami. Likwidacja Mlodzieiowego OSrodka Wychowawczego 
nr 1 w Lodzi nie wywrze zatem zadnego negatywnego wplywu na efektywnoSC i 
sltutecznoSC systemu kierowania wychowank6w do innych tego typu plac6wek w Polsce. 

Zgodnie z 5 12 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 201 1 r. w 
sprawie rodzaj6w i szczeg6lowych zasad dziaiania plachwek publicznych, warunkow 
pobytu dziecii mlodzieiy w tych placowkach oraz wysokoSci i zasad odpiatnoSci wnoszonej 
przez rodzic6w za pobyt ich dzieci w tych placowkach, glownym celem mtodzieiowych 
oSrodlt6w wycbowawczych jest eliminowanie przyczyn i przejawow niedostosowania 
spolecznego orazprzygotowanie wychowank6w do @cia zgodnego z obowiqzujqcymi 

~ - 

normami spoiecznymi i prawnymi. Warunkiem niezbqdnym do osiilgniqcia tego celu jest 
prawidlowa realizacja programu wychowawczego oraz zapewnienie wychowankom 
poczucia bezpiecze~istwa. Mtodziezowy OSrodek Wychowawczy nr 1 w todzi  stal siq 
plac6wltq, w kt6rej niemoiliwe okazalo siq prawidtowe realizowanie celow wyznaczonych 
dla tego typu jednostki. 

Od paidziernika 2015 r. w OSrodku nie przebywajq iadni wychowankowie, a wszyscy 
wychowawcy i pracownicy administracji i obslugi podjeli pracq w innych jednostkach 
oSwiatowych na terenie todzi. 

Budynek zajmowany dotychczas przez Mlodziezowy OSrodek Wychowawczy nr 1 
bqdzie w dalszym ciilgu wykorzystywany na cele edukacyjne - do tej lokalizacji planowane 
jest bowiem przeniesienie siedziby Mlodziezowego OSrodka Socjoterapii nr 3 w Lodzi. W 
2015 r. w budynku przeprowadzono modernizacjq lazienek, w roku 2016 zostanie 
wykonany kompleksowy remont budynku wraz z adaptacjq pomieszczen zgodnie z 
potrzebami Mlodzieiowego OSrodka Socjoterapii nr 3 w todzi, jako docelowego 
uzytkownika obiektu. 

todzlti Kurator OSwiaty wydal pozytywnq opinie o zamiarze likwidacji M4odziezowego 
OSrodka Wychowawczego nr 1 w todzi. 


