
projekt Nr 1f 
UCHWAŁA NR ………………….. 

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

 
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

 
 

 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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. Powołuje się Komisję Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 
 
§ 2. Określa się szczegółowy zakres zadań Komisji: 

1) funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej; 
2) opieka i pomoc społeczna; 
3) ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa i inne nadzwyczajne zagrożenia; 
4) obronność; 
5) przestrzeganie porządku publicznego; 
6) wspieranie osób niepełnosprawnych (terapia kliniczna, społeczna, psychologiczna); 
7) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
8) profilaktyka i promocja zdrowia. 

 
§ 3. Ustala się skład osobowy Komisji:  
 

1) ………………………………………………… ; 

2) ………………………………………………… ; 

3) ………………………………………………… ; 

4) ………………………………………………… ; 

5) ………………………………………………… ; 

6) ………………………………………………… ; 

7) ………………………………………………… . 

 
§ 4. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się: ……………………………………. . 

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 

         Dariusz Grajda 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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.” 

W myśl § 30 ust. 2, 5 i 6 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. 
poz. 10040): 
 „2. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez radę spośród 

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

 (…) 
5. Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych, a przewodniczącym 

tylko jednej. Radny składa oświadczenie pisemne określając w nim dwie komisje, za 
pracę w których będzie pobierał diety w czasie trwania kadencji. W przypadku zmiany 
członkostwa w komisji może złożyć oświadczenie powtórnie. 

 
6. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia 

przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub 
komisji.” 

 
Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Rady Powiatu w przedmiotowym zakresie 

podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Jolanta Wyszomirska 
Kierownik Samodzielnego  
Biura Rady Powiatu 
 
 


