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Uchwała Nr 206/XXIX/2001

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie przejęcia przez Powiat Otwocki zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego
prowadzenia Ogniska „Świder” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47 oraz zadania z zakresu

edukacji dotyczącego prowadzenia
Gimnazjum nr 21 i Szkoły Podstawowej nr 17.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), w związku z art. 10a pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy społecznej  (Dz.U. z  1998 r.  Nr 64,  poz. 414 z  późn. zm.) oraz  art.  5a  i  5b ustawy z  dnia  7
września  1991 r.  o systemie  oświaty (Dz.U. z  1996 r.  Nr 67, poz. 329 z  późn. zm.) Rada Powiatu w
Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  Otwockiego  do  podpisania  porozumienia  z  Powiatem  Warszawskim
dotyczącego  przejęcia  przez  Powiat  Otwocki  od  Powiatu  Warszawskiego  zadania  z  zakresu  pomocy
społecznej  dotyczącego  prowadzenia  Ogniska  „Świder”  i  zadania  z  zakresu  edukacji  dotyczącego
prowadzenia  Gimnazjum Nr 21 i  Szkoły Podstawowej  Nr 17,  zgodnie  z  treścią  projektu porozumienia
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Otwockiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ognisko  „Świder” mieszczące  się  na  terenie  powiatu otwockiego,  a  wchodzące  dotąd w skład Zespołu
Ognisk  Wychowawczych  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Starej  4,  przeznaczone  jest  dla  120
wychowanków, z czego 40 to miejsca stałe tzw. hotelikowe dla dzieci, które w związku z trudną sytuacją
rodzinną nie zawsze mogą pozostać w domu na noc i 77 miejsc dochodzących.
Powiat  warszawski  wystąpił z  wnioskiem o przejęcie  placówki  z  uwagi  na  jej  położenie  oraz  trudności
finansowe.
Wśród wychowanków ogniska ponad 90 % to dzieci z terenu powiatu otwockiego.
Przejęcie Ognisk i  Szkół (Podstawowej i  Gimnazjum) umożliwi  właściwą organizację  opieki  i  kształcenia
dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
Zgoda  na  przejęcie  placówki  pozwoli  nadal  prowadzić  działalność  na  rzecz  dzieci  zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, sprawiających problemy wychowawcze poprzez zapewnienie im stosownej
opieki.


