
projekt Nr 4 
 

UCHWAŁA NR ………………….. 
 

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

 
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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 7 Statutu 
Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 10040) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Powiatu w Otwocku. 
 
§ 2. Przedmiot działania Komisji obejmuje tematykę Statutu Powiatu Otwockiego, jak 

też powiązanych z tym aktem innych uchwał Rady Powiatu w Otwocku dotyczących 
prawnych rozwiązań organizacyjnych działalności Powiatu Otwockiego.  

 
 § 3. Ustala się skład osobowy Komisji:  
 

1) ……………………………….; 

2) ……………………………….; 

3) …………………………….....; 

4) ……………………………….; 

5) ……………………………….; 

6) ……………………………….; 

... 
 

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

§ 5. Doraźna Komisja Statutowa zostaje powołana na czas określony i ulega 
rozwiązaniu z końcem V kadencji Rady Powiatu w Otwocku.  

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
 
§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie         

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Adwokat Marek Bajson 
 



Uzasadnienie 
 
 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 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.” 

W myśl § 30 ust. 7 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 
10040): 
 „7. W czasie trwania kadencji rada może powoływać komisje doraźne do wykonywania 

odrębnych zadań, określając w drodze uchwały nazwę, zakres działania i skład 
osobowy.” 
 
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 

  
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda 

 
 
 
  
 
Opracował: 
Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 

 


