UCHWAŁA NR XXXV/571/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1), w związku z art. 58 ust. 1 i 6 oraz
art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943
późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego
w Bydgoszczy otrzymuje nazwę: „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r.
poz. 730 i poz. 935.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz
z 2017 r. poz. 60, poz. 949.
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UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej uchwały jest zmiana nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa, do wyłącznej właściwości
sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa.
Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone
w art. 58 ust. 6 wykonuje sejmik województwa.
Ponadto zgodnie z art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na
podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę. Organ lub osoba,
o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski
oraz nadaje pierwszy statut.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/854/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia
2004 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy oraz
porozumienia Nr EK.I.0116-POR-45/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. zawartego pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz nastąpiło z dniem 31 grudnia
2004 r. przekazanie ww. ośrodka tut. samorządowi oraz określono w ww. porozumieniu tryb
przekazania prowadzenia m.in. ośrodka.
Potrzeba zmiany nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego
w Bydgoszczy polegająca na dodaniu określenia „Kujawsko-Pomorski z konieczności
wyróżnienia i promowania jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), system
oświaty obejmuje m.in. ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, zatem
doprecyzowano także nazwę ww. ośrodka.
Podjęcie niniejszej uchwały jest prawnie i merytorycznie uzasadnione.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje zmianę nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy na „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Bydgoszczy”.

