
ZARZĄD POWIATU 
w Otwocku 

03400 Otwock, ul. Górna 13 
W, (22) 778-13-00 
tk (22) 778-13-02 

UCHWAŁA NR CXC(i1/842O 
Zarządu Powiatu w Otwocku 

z dnia .g•. (W1L. . 

w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania w imieniu Powiatu Otwockiego 
porozumień  o których mowa w ustawie z dnia 9 czenyca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Otwocku uchwała co następuje: 

*1 

Udziela się  Pani Małgorzacie Woźnickiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku upoważnienia do zawierania: 

1) porozumień, których stroną  jest Powiat Otwocki, o których mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1111 z późn. zm.) dotyczących: 
a) umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub 

placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów oraz warunków 
ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę  i wychowanie; 

b) umieszczania dzieci \Ąi  regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych lub 
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych prowadzonych przez samorząd 
województwa oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę  i 
wychowanie; 

c) przyjmowania dzieci z innych powiatów do rodzin zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka i placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego 
oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę  i wychowanie; 

2) porozumień, których stroną  jest Powiat Otwocki, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) dotyczących: 
a) ponoszenia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Powiatu 

Otwockiego, którzy uczestniczą  w warsztatach terapii zajęciowej działających na 
terenie innego powiatu, w części nieobjetej dofinasowaniem ze środków PFRON: 

b) obciążania innych powiatów kosztami rehabilitacji w odniesieniu do ich 
mieszkańców, którzy uczestniczą  w warsztatach terapii zajęciowej działających na 
terenie Powiatu Otwockiego, w części nieobjętej dotinasowaniem ze środków 
PFRON. 
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Jeżeli czynność  prawna, wynikająca z zakresu pełnomocnictwa, może spowodować  powstanie 

zobowiązań  majątkowych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu 

Otwockiego lub osoby przez niego upoważnionej oraz jednego członka Zarządu Powiatu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Podpisy Czio ów Zarządu P  •  wiatu: 

Mar. n Ba/is1ura 

ADW s1AT 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 191 ust. I pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019'r., poz. 1111 z późn zm.) Powiat właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
zastępczej ponosi wydatki na opiekę  i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo - terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Ponadto, zgodnie 
z art. I Ob ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.). Powiat 
ponosi koszty rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Powiatu Otwockiego, którzy 
uczestniczą  w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu oraz 
obciąża inne powiaty kosztami rehabilitacji w odniesieniu do ich mieszkańców, którzy 
uczestniczą  w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Otwockiego, w 
części nieobjętej dofinasowaniem ze środków PFRON. 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), Zarząd może upoważnić  pracowników starostwa. 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu 
do składania oświadczeń  woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała potwierdza politykę  decentralizacji zarządzania. Skutkiem uchwały będzie 
przekazanie kompetencji oraz przeniesienie na poziom sprawniejsze i racjonalniejsze 

działanie w zakresie zawierania i realizacji porozumień. 

Sporządziła: 
Małgorzata Woźnicka 


