
Projekt Nr ….. 
 

UCHWAŁA NR ……………….… 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ………………………… 

 
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy                       
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),                      
w związku z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) dysponując zgodą Wojewody Mazowieckiego na 
likwidację placówki uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Z dniem …………… r. likwiduje się powiatową jednostkę organizacyjną – 

Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku z siedzibą przy ul. Ujejskiego 14, zwany dalej Placówką. 
 
§ 2. Majątek, zobowiązania i należności zlikwidowanej Placówki staną się majątkiem, 

zobowiązaniami i należnościami placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci                       
w Otwocku, według stanu z dnia zakończenia likwidacji. 
 

§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Otwocku do przedstawienia Radzie Powiatu                     
w Otwocku sprawozdania z likwidacji Placówki w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Otwocku. 
 
§ 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. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Adwokat  
Marcin Bandura 



Uzasadnienie 
 
 Zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej 
właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, 
dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia 
ich w majątek. 
 Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki 
budżetowe z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki 
budżetowe. 
 Likwidując jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1 określa przeznaczenie 
mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. 
 Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
wojewoda wydaje zgodę na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli starosta 
zapewni właściwą pieczę zastępczą dzieciom z tej placówki. 
 Warunek ten został spełniony. 
 
 
 
Opracowała: 
Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Otwocku 
Małgorzata Woźnicka 
 
 
 
 
Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 
 
 


