
RADA POW IATU W  OTW OCKU 
ul. Górna 13, 05-400 Otv/ock 

tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
UCHWAŁA NR 98/XIII/19

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” 
im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 3 i 4 
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
869 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2019 r. likwiduje się powiatową jednostkę organiz 
Ognisko Wychowawcze „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka”, z siedzibą w Otw< 
ul. Mickiewicza 43/47, zwaną dalej Placówką.
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mi§ 2. Mienie, zobowiązania i należności zlikwidowanej placówki staną się 
zobowiązaniami i należnościami Starostwa Powiatowego w Otwocku, według stanu 
zakończenia likwidacji.

§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania 
z likwidacji placówki w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

Chcąc wprowadzić nową jakość w usługach społecznych oraz szukając nowych 
możliwości organizacyjnych ułatwiających i wspomagających świadczenie przedmiotowych 
usług - proponuje się likwidację Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego 
„Dziadka” w Otwocku z dniem 31 grudnia 2019 roku.

Ognisko od 2002 roku było jednostką organizacyjną powiatu otwockiego. Jako 
placówka wsparcia dziennego organizowało zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istnienie Ogniska Wychowawczego 
„Świder” w Otwocku było powiązane z funkcjonowaniem Powiatowego Gimnazjum Nr 21 
w Otwocku. W związku z reformą edukacyjną Powiatowe Gimnazjum Nr 21 wygasło 
z dniem 1 września 2019 roku. Formalne wygaszenie szkoły spowodowało, że znacznie 
zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane przez Ognisko. 
Do Ogniska uczęszczały również dzieci, które realizowały obowiązek szkolny m.in. w Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Otwocku oraz Szkole Podstawowej Nr 6 w Otwocku. W chwili obecnej 
liczebność oscyluje między 10-15 dzieci, a miejsc w Ognisku jest 30. Spadek liczebności 
dzieci uczestniczących w zajęciach spowodowany jest m.in. faktem, iż każda szkoła
dysponuje własną świetlicą, w której uczniowie, przy wsparciu nauczycieli, mogą odrobić
lekcje lub spędzać czas na zajęciach pozalekcyjnych.

W ocenie Zarządu Powiatu obecna formuła Ogniska została wyczerpana.
Zarząd Powiatu dostrzegając konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych 

proponuje likwidację Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku, która przyczyni się 
do otwarcia nowych możliwości w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu 
realizację projektów dostosowanych do wciąż zmieniających się oczekiwań i potrzeb
społecznych. Zachowane zostaną programy skierowane do dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych. Przygotowana zostanie oferta 
interdyscyplinarnej współpracy z PMDK oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 
w zakresie sportu, kultury, edukacji oraz turystyki.

Od września 2018 roku w Ognisku jest realizowany projekt z dofinansowaniem 
ze środków EFS p.n. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 
otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 
dziennego” . W ramach projektu w Ognisku działa Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych 
(20 miejsc) oraz Klub Seniora (30 miejsc). Warto w tym miejscu podkreślić, iż realizatorem 
projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, które jest jednocześnie 
pracodawcą dla zatrudnionych w projekcie osób.

Rozwój usług społecznych wymaga pozyskiwania środków z zewnątrz, które 
umożliwią realizację programów społecznych.

Powiat otwocki realizując politykę społeczną bierze pod uwagę potrzeby w tym 
zakresie oraz dostosowuje sferę organizacyjną do zachodzących zmian.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


