
。.HWALA Nr肋間幽4

器誓轍紘轍槻誓

w §Pr種Wie udzielenia pe血o血ocnictwa Dyrektorowi Domu Po血ocy Spo!ecznej ”Wrzo§賀

w O巾′Ocku, ul. Zagloby do dysI)OnOWania nieruchomosti嘗b小雀CQ W trWrtym ZarZqdzie

DPS-u m Cele budowlane oraz zgody wlaSciciela dzjalki na dy§POnOWanie gruntc血w

celu uzyskania pozwolenia m budow' OraZ Wykomnia zamierzoIlej inwe§tyCji調

dzia!kach nr 4I7 i 8II w Obr. 118 stanowipeych w!種§nO錐Powiatu Otwockiego.

Na podstawie art. 32 us= i 48 u§t. 2 u§tavy Z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo轟やdzie

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., POZ. 920) oraz art. 43 ust・ 2 pkt 2 ustawy z dnia 21

Sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo§ciami (tekst jedn, Dz. U z 2020 r. poz' 1990 z

P6Zn. zm.) uchwala sie co nast?P巾e:

§ l. Udziela si? Pe書nomocnictwa Pani Malgorzacie Felak - Dyrektorowi Domu

Pomocy Spoleczne主Wrzos’’w Otwocku, ul・ Zagloby 8 do dysponowania nieruchomoScia

b如apa w tr¥融ym zarzqdzie DPS-u na Cele budowlane oraz do udzielania w imieniu

wlaSciciela dziaIki zgody wlasticiela dzialki na dysponowanie gruntem w celu wykonania

zamierzongj inwesty擁na dzialkach ur 4/7 i 8/1 w obr. 1 18 stanowiapych wla§nO鑓Powiatu

Otwockiego, W brzmieniu stanowiacym zalaczhik do nini匂szej Uchwaly

§　2. Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczqcemu Zarzadu Powiatu

Otwockiego.

§ 3. Uchwala podlega podariu do publiczn匂Wiadomosti poprzez zanieszczenie w

Biuletynie Infomapji PublicznQj oraz vrywieszenie na tablicy oglo§Zeh Starostwa

Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj?Cia.

Podpisy CzIonk6w Z種I.Zqdu Powiatu:P謬du
」……‥竺聖祭や勲無
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w imieniu Powia仙Otwockiego udzielam peInomocnictwa

Pani Malgorzacie Felak - Dyrektorowi Domu Pomocy Spo暑ecznej ”Wrzos’’w Otwocku, ul.

Zag書oby 8 do dysponowania nieruchomostia bedapa w trwalym zarzadzie DPS-u na Cele

budowlane oraz zgody wね§ciciela dzialki na dysponowahie gruntem w celu uzyskania

pozwolenia na budow? OraZ Wykonania zanierzon匂inwestydi na dzialkach nr 4/7 i 8/1 w

obr. 1 1 8 stanowiapych w書asnoS6 Powiatu Otwockiego,小rOZbudowe i przebudowe budynku

Domu Pomocy Spo ecznQj ”Wrzos’’w Otwocku, ul. Zag書oby 8.

Nihiejsze pehomocnictwo waZne jest do czasu odwo宣ania.
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Uzas adnienie

Na podstawie art. 43 ust.2 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomo§ciani Zarzad Powiatu Otwockiego udziela pelnomocnictwa Pani Malgorzacie

Felak- Dyrektorowi Domu Pomocy Spoleczn句”Wrzos’’w Otwocku, ul. Zagloby 8 do

dysponowania nieruchomo§cia b?daca w trwalym zarz印zie DPS-u na Cele budowlane oraz

ZgOdy wlasticiela dzia雌na dysponowanie grmtem w celu雌yskahia pozwolenia na budow?

OraZ Wykonania zamierzonej inwestyqii na dzialkach m 4/7 i 8/1 w obr. 1 18 stanowiapych

wlasnose Powiatu Otwockiego,旬　roZbudowe i przebudow? budynku Domu Pomocy

Spolecznej ”Wrzos’’w Otwocku, ul. Zag書oby 8.

Rozbudowa i przebudowa budy重lku jest sprawa pilna i konieczna, POZWalajapa na

POdniesienie standardu opieki w DPS oraz zwi?kszenia liczby miejsc, CO StanOWi odpowiedZ
na coraz wi?ksze zapotrzebowanie na calodobowa opiek? dla os6b w podeszlym wieku z

terenu Powiatu Otwockiego.
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