
 

 

            

Uchwała nr XLII/978/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lutego 2018r. 

w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy Nowej. 

 

 Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2017r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 

88 ust. 1, ust. 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 września 2018r. tworzy się Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Cerekwicy 

Nowej. 

§ 2 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii będzie funkcjonować w formie jednostki budżetowej. 

 

§ 3 

Akt założycielski Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy Nowej stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4 

Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy Nowej stanowi załącznik nr 2 do 

uchwały. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLII/978/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lutego 2018r. 

 

W Cerekwicy Nowej funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. 

Przeznaczony jest dla 84 wychowanek. Od kilku lat liczba wychowanek w MOW waha się 

pomiędzy 60 – 70. Tak więc utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii pozwoli na 

wykorzystanie wszystkich miejsc, a w konsekwencji na zwiększenie subwencji oświatowej. 

Nie ma również konieczności tworzenia szkół w MOS, bowiem zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. 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 zamieszkania (Dz. U. z 2017r., poz. 1606) – w przypadku 

połączenia ośrodków – w zespole mogą funkcjonować szkoły, do których uczęszczać będą 

wychowanki zarówno MOW i MOS. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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