UCHWAŁA Nr 422 / 8542 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 września 2022r.
w sprawie rozwiązania porozumienia z Powiatem Lubaczowskim.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 ze zm),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się rozwiązać porozumienie zawarte w dniu w dniu 21 stycznia 2005 r.
pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Powiatem Lubaczowskim
w sprawie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu
Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie zmienionego aneksem nr 1 z dnia 8 marca
2011 r., z dniem z dniem 31 grudnia 2022 r., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 2.
Uzasadnienie wypowiedzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 422/8542/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 15 września 2022 r.
UZASADNIENIE
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie wchodzi w skład Zespołu
Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. W skład Zespołu wchodzi również
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie. O umieszczeniu w Ośrodku decyduje sąd rodzinny.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony jest dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
znaczącym i głębokim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Od 1 stycznia 1999 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy jest prowadzony przez Powiat Lubaczowski.
Na terenie Polski znajdują się 94 młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
Największe ich zagęszczenie jest w mazowieckim. W województwie podkarpackim
Ośrodki zlokalizowane są w Lubaczowie oraz w Łańcucie, z tym że MOW
w Lubaczowie jest placówką publiczną a MOW w Łańcucie jest placówką niepubliczną
prowadzą przez Łańcuckie Stowarzyszenie – Nadzieja.
Samorząd województwa prowadzi 12 z 94 młodzieżowych ośrodków
wychowawczych (Województwo Śląskie – 4, Małopolskie i Dolnośląskie – po 2 oraz
Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie i Mazowieckie po 1). Pozostałe placówki (82)
prowadzone są przez powiaty oraz osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Typ organu prowadzącego
Liczba
MOW
Powiat ziemski
45
Miasto na prawach powiatu 9
Samorząd województwa
12
Osoby inne niż JST
28
Pomimo faktu, iż Młodzieżowy Ośrodek ma znaczenie co najmniej regionalne,
to w wyniku reformy administracyjnej to samorząd powiatowy – od 1 stycznia 1999 r.
– przejął zadanie prowadzenia tej placówki. Również nie skorzystano z przepisów
stworzonych przez zmianę ustawy o systemie oświaty z roku 2003 r., umożliwiających
powiatom przekazanie zadania prowadzenia placówek o znaczeniu regionalnym,
samorządom województw. Przeszkodą był brak wydzielenia z Zespołu Placówek
Młodzieżowego Ośrodka pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym i majątkowym,
co w konsekwencji skutkowało podjęciem przez Radę Powiatu Lubaczowskiego
uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
przekazania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do prowadzenia przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego.
Mając powyższe na uwadze Samorząd Województwa Podkarpackiego zawarł
z Powiatem Lubaczowskim porozumienie w dniu 21 stycznia 2005 r., zgodnie z którym
Zarząd
Województwa
Podkarpackiego
zobowiązał
się
przedstawiać
w poszczególnych latach, Sejmikowi Województwa Podkarpackiego projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wydatki związane z prowadzeniem przez
Powiat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie
w wysokości różnicy pomiędzy subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami
zapewniającymi
prawidłowe
funkcjonowanie
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego, jednak nie więcej niż 400.000,-zł. Porozumienie to zostało
zmienione w marcu 2011 r. Zmiana ta umożliwiła wcześniejsze przekazanie pomocy
finansowej, bez konieczności ustalenia różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami
funkcjonowania Ośrodka a subwencją oświatową. Celem tego porozumienia nie było
przejęcie przez Samorząd Województwa zadania prowadzenia Młodzieżowego
Ośrodka ale wsparcie finansowe Powiatu w realizacji jego zadania. W porozumieniu
tym Zarząd Województwa zobowiązał się do występowania z inicjatywą do Sejmiku
Województwa o udzielenie pomocy finansowej w poszczególnych latach. Ostatecznie,
zarówno o wysokości, jak i o warunkach udzielenia pomocy finansowej decydował
Sejmik podejmując stosowną uchwałę, która mogła, lecz nie musiała się pokrywać
z wnioskiem Zarządu.
Zestawienie kwot udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
w poszczególnych latach:
Kwota
udzielonej
Rok
Tytuł
dotacji
( w zł )
2005
0
2006
192 122
Pomoc finansowa na prowadzenie MOW przez Powiat
2007
359 486
Pomoc finansowa na prowadzenie MOW przez Powiat
2008
400 000
Pomoc finansowa na prowadzenie MOW przez Powiat
2009
400 000
Pomoc finansowa na prowadzenie MOW przez Powiat
2010
400 000
Pomoc finansowa na prowadzenie MOW przez Powiat
Nie wykazano różnicy między kosztami a subwencją
2011
0
oświatową
Dotację udzielono bez wykazywania różnicy pomiędzy
2012
400 000
kosztami a subwencją oświatową).
2013
0
2014
0
Dotację udzielono bez wykazywania różnicy pomiędzy
2015
400 000
kosztami a subwencją oświatową).
Dotacja na realizację zadania „Wykonanie przebudowy
i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią
2016
400 000
dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie”.
2017
0
Dotacja na wydatki inwestycyjne (Budynek pralni
2018
50 000
z częścią dydaktyczną).
Dotacja na wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka
2019
350 000
Wychowawczego w Lubaczowie.
Dotacja na „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład
2020
200 000
Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do
wymogów standaryzacji”.
2021
200 000
Dotacja na kontynuację ww. zadania.

2022

400 000
3 601 608

Pomoc finansowa na prowadzenie MOW przez Powiat

Utrzymywanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie należy
do zadań własnych Powiatu Lubaczowskiego. Niczego tu nie zmienia charakter tej
placówki, gdzie przebywają wychowankowie z obszaru województwa podkarpackiego
lub nawet z obszaru całego kraju.
To Powiat Lubaczowski faktycznie odpowiada za działalność Zespołu Placówek
im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Powiat posiada niezbędne mienie, zapewnia obsługę
finansowo-administracyjną. Powiat otrzymuje subwencję oświatową, w wysokości
której uwzględnione jest zadanie prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Lubaczowie.
Od roku 2006 na prowadzenie przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie, Samorząd Województwa Podkarpackiego
przeznaczył łącznie 3 601 608 zł. Tym samym cel jaki towarzyszył zawarciu
porozumienia – wsparcie Powiatu Lubaczowskiego w prowadzeniu tej jednostki –
został osiągnięty.
Biorąc pod uwagę powyższe rozwiązanie porozumienia pomiędzy Samorządem
Województwa Podkarpackiego a Powiatem Lubaczowskim w sprawie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie zmienionego aneksem nr 1 z dnia 8 marca 2011 r., z dniem z dniem
31 grudnia 2022 r., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, znajduje
uzasadnienie.

