Bożena Kornacka

Radna Rady powiatu w Opatowie

Interpelacja Radnego;
Zgodnie z §23 Statutu Powiatu Opatowskiego z dnia 26 września 2018r, zgłaszam

interpelację następującej treści;
W związku z sygnałami jakie do mnie docierają, wnoszę o udzielenie mi informacji

dotyczącej opieki weekendowej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych w
Sulejowie i Dębnie. Jeśli informacja o tym, że nie ma możliwości przebywania w internacie w
okresie weekendu, bądź jest mocno ograniczona się potwierdza, to wnoszę o uzasadnienie

tej decyzji uwzględniając wyliczenia ewentualnych korzyści. W odpowiedzi proszę
wkalkulować koszty dowozu podopiecznych oraz ewentualne rezygnacje rodziców z zapisu

do Placówki swoich dzieci z tym związanych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26.2019r Starosty Opatowskiego z dnia 11 kwietnia 2019r. w
sprawie podziału kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu VI

kadencji, wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi przez członka Zarządu Powiatu zgodnie z

kompetencją.

Radna Rady Powiatu w Opatowie
Bożena Kornacka

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie
Opatów, dn. 10 marca 2022 r.

OR-II.0003.5.2022

Pani Bożena Kornacka
Radna Rady Powiatu w Opatowie

Zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 528) w załączeniu przekazuje się odpowiedź na Pani interpelację z dnia 28 lutego 2022 r.

Zał. 1
Z poważaniem

Wacław Rodek
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Opatów, dnia 07.03.2022r.

Pani
Bożena Kornacka
Radna Rady Powiatu w Opatowie

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Radną Rady Powiatu w Opatowie - Panią Bożenę
Kornacką interpelację dotyczącą „opieki weekendowej w Specjalnych Ośrodkach SzkolnoWychowawczych w Sulejowie i Dębnie” informuję, iż Ośrodki te działają w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowowychowawczych, 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 stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2021 r. poz.
911 i 1599), które nie nakazuje dyrektorowi organizacji pracy Ośrodka również w weekendy.
Zgodnie z organizacją pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębnie oraz
Sulejowie „Internat” zapewnia całodobową, stałą opiekę od poniedziałku do piątku każdego tygodnia
nauki szkolnej. Dodatkowo na prośbę/wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych w „Internacie”
zapewniona jest opieka wychowawcza w weekendy.

Pragnę również Panią poinformować, iż organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę
oświatową w tym przypadku SOS W przed zatwierdzeniem arkusza organizacji pracy, jest
zobowiązany przedstawić arkusz do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty, a co za tym idzie uzyskać
jego pozytywną opinię. Fakt ten potwierdza, iż organizacja pracy poszczególnych placówek odbywa
się zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
Odnosząc się do kalkulacji kosztów organizacji opieki w Internacie oraz kosztów dowozu
dzieci informuję, iż w tym zakresie wydział odpowiedzialny za oświatę jak i dyrektor danej placówki
oświatowej udostępni Pani niezbędną dokumentację finansową.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności służę pomocą.
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