UCHWAŁA NR V/47/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie nadania Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Chodzieży imienia Marii
Grzegorzewskiej
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2018r. poz.995 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek
publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 52, poz. 466), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. nadaje się imię Marii Grzegorzewskiej Młodzieżowemu
Ośrodkowi Socjoterapii w Chodzieży, przy ul. Strzeleckiej 11, ustalając nazwę placówki
w następującym brzmieniu:
„Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 12 lutego 2019 r. w imieniu Rady Pedagogicznej i Samorządu Wychowanków, Pani
dyrektor Hanna Frąckowiak złożyła do organu prowadzącego, wniosek o nadanie imienia Marii
Grzegorzewskiej Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Chodzieży, z dniem 1 września
2019 r.
Wybór w/w patrona daje możliwość oparcia działań wychowawczych i socjoterapeutycznych
na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością wybranego autorytetu oraz stanowi wzorzec
osobowy godny naśladowania jako wzór dla młodych pokoleń wychowanków.
Decyzja wyboru Pani Marii Grzegorzewskiej na Patrona placówki zapadła w wyniku
przeprowadzonych konsultacji i głosowania wychowanków oraz nauczycieli Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Fakt ten został potwierdzony Uchwałą nr 15/2017/2018 Rady
Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 18 czerwca 2018r.
w sprawie wniosku o nadanie placówce imienia, jednocześnie upoważniającą dyrektora tj. Panią
Hannę Frąckowiak do wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Chodzieskiego
o nadanie imienia placówce. W/w uchwała została załączona do wniosku.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym, który mówi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu, należy
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu
oraz § 1 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 52,
poz. 466) stanowiący, że młodzieżowemu ośrodkowi socjoterapii nadaje imię organ prowadzący,
na wniosek wspólny rady pedagogicznej, samorządu wychowanków i rady rodziców. W MOS
w Chodzieży zgodnie w § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1478) nie funkcjonuje Rada Rodziców.
Zarząd Powiatu Chodzieskiego na posiedzeniu w dniu 4 marca 2019r. pozytywnie zaopiniował
wniosek złożony przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.
Podjecie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych.
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