
projekt Nr 4 

 

 

UCHWAŁA NR …………………. 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia …………………………….. 

 

w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku  

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 

 

 Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 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. Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się radnych: 

 

1) …………………………………………; 

2) ………………………………………… . 

 

§ 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 

Łukasz Banaszek 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w celu realizacji zadań 

starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. 

Do zadań komisji należy (art. 38a ust. 2): 

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących 

na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach 

związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4; 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 

zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 

W skład komisji wchodzą (art. 38a ust. 5): 

1) starosta jako przewodniczący komisji; 

2) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu; 

3)  trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą                           

o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród 

miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym,                                

w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, 

pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk 

patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu; 

4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) 

Policji, a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych przez Komendanta Stołecznego 

Policji. 

 

Kadencja komisji trwa trzy lata.  

Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Rady Powiatu w przedmiotowym zakresie 

podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Opracował: 

Sekretarz Powiatu  

Zbigniew Rak 


