
Druk Nr l?.19 M6 
h j e k t  z dnia ~ G P  Bar*. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODW 

z dnia 

zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia p h u  sieci publianych s&6l specjalnych 
na obszane Miasta hdz i .  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym @z. U. z 2016 r. poz. 446), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. 
o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64, 195,668 i 1010), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

$ 1. W planie sieci publicznych szk61 specjalnych na obszarze Miasta Lodzi, 
stanowiqcym zalvnik do uchwaly Nr XLW1004l12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
26wnehia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk6l specjalnych 
na obszarze Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Mdzkiego poz. 3514), zmienionej uchdami  Rady 
Miejskiej w Lodzi: NrIV/52/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. @z. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 579), Nr XV1351115 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Un. Woj. L6dzkiego poz. 3553) 
i Nr XXVII/689/16 z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1816), wprowadza 
sig nastepuj~e zmiany: 

1) uchyla sig ust. 13; 

2) uchyla sig ust. 30; 

3) po ust. 42 dodaje sig ir6dtytul i ust. 42a w bmnieniu: 

.Zasadniczne szkoly zawodowe dla mlodzieky zagrokonej niedostosowaniem 
spoleanym: 

42a. Zasadnicza Szkda Zawodowa Specjalna nr 25 w Mlodziehwym OSrodku Socjoterapii 
nr4 w Lodzi, ul. Lucji 12/16.", 

$2. Wykonanie uchwaly powiervl sig Prezydentowi Miasta h d n .  

8 3. Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Rady Miejskiej wiodzi  

Tomasz KACPRZAK 



Uzasadnienie 

Na mocy uchwaiy Nr XXVIU691/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 mca 2016 r., z dniem 
1 wrzeinia 2016 r. utwonono Zasadniczq Szkoiq Zawodow@ Specj- N 25 w Mlodziemwym 
O4odku Socjoterapii N 4 w Lodzi przy ul. h c j i  12/16. Jednoaehie tq satq uchwcdq nadano 
statut. Gk6waym zadaniem Zasadniczej Szkoly Zawodowej w Mkodzietowym OSrodkn Socjoterapii 
N 4 w Lodzi pny ul. Lucji 12/16 bqdzie przygotowanie praktyczne i teoretyczne absolwent6w 
gimoazj6w finkcjonuj~cych w h5dzkich okodkach socjoterapeutyoznych do wykonywania hkc j i  
pracownik6w wykwalifikowanych. Do szkoly przyjmowani bq& uczniowie aktualnie mieszkajw 
w ohodkach, jak i ci, kt6ny te ohodki opuSci. Warunkiem przyjpcia do szkoly bqdzie oneczenie 
o potmbie ksztalcenia specjalnego ze wzglqdu na zagroAenie niedostosowaniem spoleczoym. 
Szkda bpdzie prowadzik nadc~ w zawodach liyjer, kuchan, mechanik samochodowy. Dotychczas 
na terenie todzi nie byb szkoly zawodowej dla wskazanej grupy mlodzi*, ca skutkowalo 
pnerwaniem procesu socjoterapeutycmego prowadzonego w ohodkach. 

Ponadto uchwa4Nr XXV1623116 Rady Mejskiej w todzi z dnia 10 lutego 2016 r., z dniffim 
3 1 sierpnia 2016 r. zlikwidowany zostanie Mlodzidowy OSrodek Wychowawcy N 1 w todzi przy 
ul. Czpstochowskiej 36. Od pnkdziernika 2015 r. w Mhdzihwym OSrodku Wychowawczym N 1 
nie pnebywaj4 &dni wychowankowie, a wszyscy wychowawcy i pracownicy admiiistracji i obsdugi 
podjqli pracp w innych jednostkach oSwitowych na terenie todzi. 

W zwi.ljol z powytszym powstah koniecmoSC zaktualizowania p l m  sieci publimych szk6i 
specjalnych na obszarze Mita bdzi. 

Majqc na uwadze po-e, wydanie pnedmiotowej uchwaiy jest zasadne. 


