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RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 7 w związku 
z § 31 ust. 2 pkt 2 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 10040) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z przyjęciem rezygnacji z członkostwa w komisji ze względu na 
upływ terminu, w uchwale Nr 160/XXI/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 
2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się skład osobowy Komisji:

1) Bartnicka Aneta;

2) Boczarski Krzysztof;

3) Brodowski Artur;

4) Czarnowski Jacek;

5) Kudlicki Piotr Mateusz;

6) Zych Zdzisław.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U CHW AŁA  NR 246/XXXII/18

Wiceprzewodnicząca Rady 

Barbara Markowska
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U zasadnienie

W dniu 24 listopada 2017 r. Pan Paweł Rupniewski -  Radny Rady Powiatu 
w Otwocku, W icestarosta Otwocki złożył do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku 
Pana Dariusza Grajdy pisemną rezygnację z pracy w Komisji Statutowej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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.”

W myśl § 31 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r.,
poz. 10040):
„1. Członkostwo w? komisji ustaje wr przypadku:

1) wygaśnięcia mandatu radnego;
2) odwołania;
3) rezygnacji.

2. Rezygnację z członkostwa w  komisji składa się do przewodniczącego rady;
1) rada przyjmuje rezygnację z członkostwa w komisji w formie uchwały na 

pierwszej sesji po dniu złożenia rezygnacji;
2) jeśli rada nie dokona przyjęcia rezygnacji w' ciągu miesiąca od dnia jej złożenia, 

rezygnację uważa się za przyjętą, w ostatnim dniu tego miesiąca.”

W związku z powyższym dla potwierdzenia przyjęcia rezygnacji z członkostwa
Radnego Pawła Rupniewskiego w Komisji Statutowej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.
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