UCHWAŁA NR VI/XXVI/375/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r.
o zamiarze likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie
Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit. „i”, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia
w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie, ul. 3 Maja 49.

2022 roku

Ogniska

Pracy
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§ 2.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu Wejherowskiego do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia Pomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze
likwidacji oraz do wystąpienia o opinię o likwidacji placówki do Pomorskiego Kuratora Oświaty
i nauczycielskich związków zawodowych.
§ 3.
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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Uzasadnienie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie przyjęte zostało w 1999 roku przez Powiat Wejherowski do
prowadzenia z zasobu Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zadaniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie,
jako placówki oświatowo-wychowawczej, było adekwatne do potrzeb i możliwości finansowych rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedynym źródłem finansowania jednostki z Budżetu
Powiatu wskazano część subwencji oświatowej dedykowaną na realizację zadań pozaszkolnych powiatu.
W 2007 roku, w celu racjonalizacji zarządzania i kosztów funkcjonowania Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Wejherowie zespolone zostało z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Rumi i Powiatowym Międzyszkolnym
Ośrodkiem Sportu w skład powiatowejjednostki organizacyjnej – Powiatowego Zespołu Placówek OświatowoWychowawczych w Wejherowie.
Obecnie, w związku z zaistniałym przeniesieniem znacznej części zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Wejherowie do szkół macierzystych uczestników zajęć, stwierdzić należy fakt wyczerpania formuły
funkcjonowania tej placówki oświatowo-wychowawczej.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie procedury likwidacyjnej w celu likwidacji Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie.
Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych.
Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.
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