
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXVIII/……… /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 grudnia 2013 roku 

 
 
w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   

w Wodzisławiu Śląskim 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) i § 14 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009, Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienia się § 4 Uchwały Nr XXXIII/325/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany statutu  Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się ust. 4 - 6   
w następującym brzmieniu:  
„4. Ośrodek gromadzi, przechowuje i udostępnia księgozbiór z zakresu pedagogiki, 

dydaktyki, metodyki, metodologii badań, psychologii i socjologii, woluminów książek 
oraz czasopism niezbędnych w rozwoju zawodowym nauczyciela obejmujące  
w szczególności: 
1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach 

obcych,  
2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych 

ramowymi planami nauczania,  
3) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,  
4) czasopisma pedagogiczne i popularnonaukowe,  
5) programy nauczania i podręczniki szkolne, 
6) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu. 

5. Ośrodek  promuje  edukację  czytelniczą  i medialną, wspiera działalność bibliotek 
szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką, organizuje  
i prowadzi lekcje biblioteczne i spotkania autorskie. 

6.  Ośrodek może organizować  konkursy dla uczniów wszystkich typów szkół  z terenu 
powiatu wodzisławskiego”. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
 

 
 



 
Uzasadnienie do  

Uchwała Nr XXXVIII/……… /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 19 grudnia 2013 roku 
 
 
w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   

w Wodzisławiu Śląskim 
 

 
  W związku z prośbą Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 listopada 2012 roku 
o rozważenie możliwości przejęcia do prowadzenia Filii Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Wodzisławiu Śląskim, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w dniu 5 grudnia 
2012 roku rozważył możliwość przejęcia do prowadzenia przez Powiat Wodzisławski Filii  
w Wodzisławiu Śląskim przy współfinansowaniu przez Samorząd Województwa Śląskiego  
50% kosztów osobowych pracowników zatrudnionych w Filii. Likwidacja nastąpiła Uchwałą 
Nr IV/41/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 17 września 2013 roku w sprawie 
przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku poprzez likwidację Filii 
w Wodzisławiu Śląskim. Marszałek zaproponował podpisanie umowy dotyczącej udzielenia 
przez Województwo Powiatowi Wodzisławskiemu w kolejnych latach pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów osobowych i nieodpłatne przekazanie 
wyposażenia i księgozbioru będącego w użytkowaniu Filii Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Wodzisławiu Śląskim. 
Ze względu na brak podstaw prawnych połączenia w Zespół placówki doskonalenia 
nauczycieli z biblioteką pedagogiczną istnieje możliwość zlecenia przez Powiat 
Wodzisławski Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 
nowego zadania związanego z udostępnieniem przejętego księgozbioru, bowiem Filia mieści 
się w budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 
Na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 
roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009, Nr 200, poz. 1537 z późn. 
zm.) organ prowadzący może  wprowadzić dodatkowe zadania z zakresu doskonalenia 
nauczycieli. Rozszerzenie zadań Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Wodzisławiu Śląskim poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie księgozbioru 
przekazanego przez dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku umożliwi 
wszystkim nauczycielom a także studentom korzystanie z zasobów obecnej Filii.  

Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
 
      Naczelnik Wydziału Oświaty 
 
             /-/ mgr Edyta Glenc 

 
 


