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UCHWAŁA NR ………………….. 

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

 
zmieniająca uchwałę Nr 9/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
 
 

 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. W uchwale Nr 9/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2014 r.                   
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska § 3 otrzymuje brzmienie: 

 
 „§ 3. Ustala się skład osobowy Komisji:  
 

1) Boczarski Krzysztof; 

2) Ciorga Kazimierz; 

3) Szostak Mariusz; 

4) Wielopolska Małgorzata; 

5) Zych Zdzisław. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 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. 
 

 
 
 
Adwokat 
Marcin Bandura 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

 
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Kacpra Jakuba Kamińskiego, 

postanowieniem Nr DWW-772-40/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 
sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7253) na jego miejsce wstąpiła Pani Małgorzata Danuta 
Wielopolska, kandydatka z tej samej listy nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość, która w 
wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz 
nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. 

Pani Małgorzata Wielopolska zgłosiła akces do pracy w Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Środowiska oraz w Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

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. 5 i 6 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 
10040):   
„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 powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Jolanta Wyszomirska 
Kierownik 
Samodzielnego Biura Rady Powiatu 

Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 

 


