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UCHWAŁA NR 9/II/18

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Gospodarki, Zasobu i Środowiska Rady Powiatu 
w Otwocku.

§ 2. Określa się szczegółowy zakres zadań Komisji:
1) transport zbiorowy, komunikacja i drogi publiczne;
2) geodezja, kartografia i kataster;
3) gospodarka nieruchomościami;
4) architektura i budownictwo;
5) gospodarowanie powiatowym zasobem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych;
6) gospodarka wodna;
7) ochrona środowiska;
8) rolnictwo i gospodarka leśna.

§ 3. Ustala się skład osobowy Komisji:

1) Paweł Ajdacki;

2) Dariusz Grajda;

3) Stanisław Kruszewski;

4) Piotr Kudlicki;

5) Krzysztof Olszewski;

6) Mirosław Pszonka;

7) Roman Srebnicki.

§ 4. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się: Romana Srebnickiego.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewoc nic^ący Rady 

Piot^kdlicki



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 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.”

Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Rady Powiatu w Otwocku 
w przedmiotowym zakresie podjęcie uchwały jest uzasadnione.


