
            

          projekt Nr 6 

 

UCHWAŁA NR ………………….. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

 z dnia................................................ 

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 241/XXXIII/21 

Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przekształcenia placówki 

opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. 

Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im 

statutów oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.               

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2                 

i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2021 r., poz. 

305) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ust. 3a, art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                       

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§  1.   W uchwale Nr 241/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 

2021r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci                

w Otwocku  z siedziba przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-

wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku prostuje się oczywiste omyłki pisarskie: 

1) w § 1 pkt 2 nieprawidłowy numer budynku w ten sposób, że numer „12” zastępuje się 

numerem „14”;  

2) w § 3 pkt 2 nieprawidłowy numer budynku w ten sposób, że numer „12” zastępuje się 

numerem „14”;  

3) w § 4 ust. 1 nieprawidłowy numer budynku w ten sposób, że numer „12” zastępuje się 

numerem „14”. 

 

§ 2.   W załączniku nr 2 uchwały Nr 241/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla 

Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku prostuje się oczywiste omyłki pisarskie: 

1) W § 1  nieprawidłowy numer budynku w ten sposób, że numer „12” zastępuje się 

numerem 14”;  

2) W § 9  nieprawidłowy numer budynku w ten sposób, że numer „12” zastępuje się 

numerem 14”;  

 

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Adwokat Łukasz Banaszek  



 

Uzasadnienie 

 

Dnia 25 marca 2021 r. Rada Powiatu Otwockiego podjęła  Uchwałę Nr 241/XXXII/21  w 

sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z 

siedzibą przy ul. Komunardów 10 i utworzenia trzech  placówek opiekuńczo-

wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku.  

W §1 pkt 2, §3 pkt 2, §4 ust 1 oraz w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 241/XXXII/21 Rady 

Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021r.  został wprowadzony nieprawidłowy numer 

ulicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Domu dla Dzieci Nr 2 w Otwocku z siedzibą 

ul. Ujejskiego 12 . Należy nieprawidłowy numer 12  zastąpić numerem 14. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Małgorzata Woźnicka 

 

 

Sekretarz 

Andrzej Solecki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


