
UCHWAŁA NR LXXIII/36/11 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 27 lipca 2011 r.  
 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie Powiatowemu Centrum Pomocy  Rodzinie            
w Otwocku nieruchomości gruntowej połoŜonej w  Otwocku przy ul. Ziemowita, 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej jako działka ew. 4/4 o pow.            
5001 m2 z obr. 84, uregulowana w księdze wieczystej WA 1O/00000277/8,                                 

na okres 3 lat 
 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na uŜyczenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Otwocku nieruchomości gruntowej połoŜonej w Otwocku przy ul. Ziemowita, stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej jako działka ew. 4/4 o pow. 5001 m2 z obr. 84, 
uregulowana w księdze wieczystej WA 1O/00000277/8, na okres 3 lat w celu realizowania na 
nieruchomości budowy budynku mieszkalnego przeznaczonego na „Dom dla dzieci” – 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

 
  § 2.  Do podpisania przedmiotowej umowy uŜyczenia upowaŜnia się:  
 

1. Panią Bogumiłę Więckowską – Przewodniczącą Zarządu 
2. Pana Grzegorza Michalczyka – Członka Zarządu 

 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Podpisy Członków Zarządu 
 

  Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                 Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
                                   Członek Zarządu 

                  Krzysztof Szczegielniak 
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

    Członek  Zarządu 
      Janusz Budny 

3. ............................................... 

 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie  
 

 Przedmiotem uchwały jest wyraŜenie zgody na uŜyczenie Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nieruchomości gruntowej połoŜonej w Otwocku przy 
ul. Ziemowita, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej jako działka ew. 4/4                     
o pow. 5001 m2 z obr. 84, uregulowana w księdze wieczystej WA 1O/00000277/8, na okres 3 
lat w celu realizowania na nieruchomości budowy budynku mieszkalnego przeznaczonego na 
siedzibę „Domu dla dzieci” – placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
 Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1592 ze zm.) do zadań zarządu 
powiatu naleŜy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Do kompetencji zarządu 
naleŜy zawieranie umów uŜyczenia nieruchomości na czas oznaczony do lat 3. 
  
  
 

   Przewodnicząca Zarządu 
 
    Bogumiła Więckowska  


