
projekt Nr 1 
 
 
 

 
UCHWAŁA NR ………………….. 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………… 

 
zmieniająca uchwałę Nr 8/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. 
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego  

 
 

 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), § 30 ust. 1 i 2 oraz § 32                
ust. 2 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 10040) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Odwołuje się z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,                   
na podstawie złożonej rezygnacji, radnego Dariusza Sokoła. 

 
§ 2. W uchwale Nr 8/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2014 r.                        

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego § 4 otrzymuje brzmienie: 
„ § 4. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się ………………………………………….” . 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie         

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adwokat Marcin Bandura 



Uzasadnienie 
 
 

 W dniu 6 grudnia 2016 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku Pana 
Dariusza Grajdy wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Dariusza Sokoła – Radnego Rady 
Powiatu w Otwocku z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 Radny Dariusz Sokół na Przewodniczącego ww. Komisji został powołany uchwałą                   
Nr 8/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji 
Rozwoju Gospodarczego.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.): 
„1. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych 
zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. 
2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej 
swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.” 

Statut Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 10040) reguluje 
kwestię odwoływania i powoływania przewodniczącego komisji, w następujący sposób: 
„§ 30. 
2. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez radę spośród 

radnych nie pełniących funkcji członka zarządu, przewodniczącego rady                                      
i wiceprzewodniczącego rady.” 

 
Mając na uwadze rezygnację radnego zasadne jest podjęcie uchwały.  

 
 
 

Przewodniczący Rady  
Dariusz Grajda 

 
 
Opracował: 
Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 
 

 


