
 
 

 Uchwała Nr VI/581/22 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 
 
o  zmianie Uchwały Zarządu Powiatu Nr VI/94/19 z dnia 29 lipca 2019 roku                 
w sprawie uchwalenia   Regulaminów Organizacyjnych Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych Ogniska Wychowawczego nr.1 w Rumi im. Kazimierza 
Lisieckiego „ DZIADKA”, Ogniska Wychowawczego Nr.2 w Rumi im. 
Kazimierza Lisieckiego „ DZIADKA”, Ogniska Wychowawczego Nr.3 w Rumi 
im. Kazimierza Lisieckiego „DZIADKA” . 
 
Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  
( t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 528.583) 
 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1.Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/94/19 z dnia 29 lipca 2019 roku                              
w następujący sposób: 

1) tytuł załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego  nr VI/94/19 z dnia 29 
lipca 2019 roku otrzymuje  brzmienie: „Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze  im. Kazimierza Lisieckiego „ DZIADKA”                
Nr 1 w Rumi.” 

2) § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. Ogniskiem kieruje Dyrektor PCPR przy pomocy 
starszego wychowawcy – koordynatora i  Zastępcy Dyrektora.” 

3) § 10 ust 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „ 19) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego  Zastępcę Dyrektora” 

4) §  11 ust 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „ 14) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.” 

5) § 12 ust 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora, zgodnie                              
z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.” 

6)  § 13 ust 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „ 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora, zgodnie                                      
z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.” 

2.Pozostałe zapisy załącznika nr 1  pozostają bez zmian. 
 

§ 2 
1.Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr VI/94/19 z dnia 29 lipca 2019 roku                    

w następujący sposób: 
1)  § 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze  im. Kazimierza Lisieckiego  „ DZIADKA”               
Nr 2 w Rumi przy ul. Ślusarskiej określa typ oraz szczegółową organizację placówki 
opiekuńczo – wychowawczej.” 

2)  § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. Ogniskiem kieruje Dyrektor PCPR przy pomocy 
starszego wychowawcy – koordynatora i Zastępcy Dyrektora.” 



 
 

3) § 10 ust 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „ 19) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego  Zastępcę Dyrektora” 

4) § 11 ust 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „ 14) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.” 

5) § 12 ust 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i potrzebami Ogniska.” 

6) § 13 ust 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „ 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora, zgodnie                                      
z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.” 

2.Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
1.Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr VI/94/19 z dnia 29 lipca 2019 roku                     

w następujący sposób: 
1) § 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze  im. Kazimierza Lisieckiego „ DZIADKA”             
Nr 3 w Rumi przy ul. Ślusarskiej określa typ oraz szczegółową organizację placówki 
opiekuńczo – wychowawczej.” 

2) § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. Ogniskiem kieruje Dyrektor PCPR przy pomocy 
starszego wychowawcy – koordynatora i Zastępcy Dyrektora.” 

3) § 10 ust 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „ 19) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego  Zastępcę Dyrektora” 

4) § 11 ust 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „ 14) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.” 

5) § 12 ust 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora, zgodnie                              
z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.” 

6) §13 ust 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „ 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
Dyrektora lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora, zgodnie                                      
z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.” 

2.Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podpisania. 
 
Podpisy członków Zarządu: 

1.Gabriela Lisius               /-/ 
 

2.Jacek Thiel                    /-/ 
 

3.Jolanta  Król                 /-/ 
 

4.Kazimierz Bistroń       /-/ 
 

5.Ludwik Zegzuła         /-/ 
 


