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PROTOKÓŁ NR 2/19 
 

z posiedzenia Komisji Statutowej 
w dniu 7 marca 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Statutowej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 

Pawła Zawady odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13,  

w godzinach 16
15

 – 18
00

. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną 

listą obecności oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Rak.  

 

Zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia przedstawiał 

się następująco:  

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Cd. analizy obecnej treści Statutu i omówienie propozycji niezbędnych i pożądanych 

zmian, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

 
Ad. 1  
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 2 
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty, po wprowadzeniu poprawki 

zgłoszonej przez radną Jolantę Koczorowską: 

w miejsce: „Komisja Statutowa jednomyślnie zagłosowała, że prace nad Statutem Powiatu 

Otwockiego będą ukierunkowane na aktualizację obecnego Statutu.”, 

wprowadza się zapis: „Na wniosek Przewodniczącego Komisji w jednogłośnym głosowaniu 

Komisja zdecydowała, że będzie pracowała nad nowelizacją aktualnego Statutu, a nie 

przygotowywała całkowicie nowy projekt Statutu.” 

Głosowanie: za – 6 osób. 

 

Ad. 3 
 Dokonano omówienia i przegłosowano zmiany i proponowane zapisy w § 4-12. 

 

 

Dział 2 
Organy  powiatu 

Rada powiatu 
.  

§ 4. 
 

Rada wybiera przewodniczącego rady i nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących rady. 

 

 Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 1 osoba. 

Zaproponowane brzmienie § 4 zostało przyjęte. 

 

§ 5. 
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Poddano głosowaniu wykreślenie § 5. 

Głosowanie: za – 6 osób. 

 
§ 6. 

 

Poddano głosowaniu wykreślenie ust. 1, z uwagi na brak kompetencji do stanowienia tego 

rodzaju zapisów. 

Głosowanie: za – 6 osób. 

 

 

Poddano głosowaniu brzmienie § 6: 

 

1. Rada może uchwalić honorowy kodeks radnego. 

 

2. Przewodniczący rady i wiceprzewodniczący rady oraz zarząd udzielają radnym pomocy            

w wykonywaniu ich mandatu. 

Głosowanie: za – 6 osób. 

 
§ 7. 

 
Poddano głosowaniu wykreślenie § 7, z uwagi na brak kompetencji do stanowienia tego 

rodzaju zapisów. 

Głosowanie: za – 6 osób. 

 
 

Sesje rady  
 

§ 8. 
 

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w trybie zwyczajnym                  

i nadzwyczajnym. 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych na co najmniej 5 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie w wersji elektronicznej lub papierowej powinno 

zawierać:                                                                                                                                                                                                          

1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji; 

2) porządek obrad. 

 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

3. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał i inne materiały. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

 



3 

 

4. Na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady przewodniczący rady 

jest obowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

5. Wniosek o zwołanie sesji w trybie określonym w ust. 4 powinien zawierać projekty  

uchwał przewidzianych do rozpatrzenia przez radę. 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

6. O sesji rady zwołanej w trybie określonym w ust. 4 zawiadamia się wszystkich radnych, 

na co najmniej 2 dni przed jej terminem. Przepis ust. 2 zd. 2 oraz ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

§ 9. 
 

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej 

kompetencji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

2. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych          

z realizacją swych kompetencji stanowiących i kontrolnych.  

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

3. Rada może wyrażać opinie, podejmować stanowiska i apele w innych sprawach niż                                                

określone w ust. 2. 

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

§ 10. 
 

1. Na sesje przewodniczący rady może zapraszać gości. 

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

2. Starosta jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji 

rady. 
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Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

§ 11. 
 

1. Sesje rady są jawne. 

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

2. W sali obrad należy przewidzieć miejsce dla publiczności oraz przedstawicieli mediów. 

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji rady powinno zostać podane 

do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w siedzibie starostwa oraz zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej.    

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

4. Porządek obrad sesji rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym 

posiedzeniu, które nie powinno trwać dłużej niż 6 godzin. 

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

5. Na uzasadniony wniosek przynajmniej jednego radnego, rada w głosowaniu jawnym, 

może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym 

posiedzeniu tej samej sesji. 

 

Głosowanie zaproponowanych poprawek: za – 3 osoby, przeciw – 3 osoby. 

Głosowanie zaproponowanego brzmienia: za – 5 osób, przeciw – 1 osoba. 

 

6. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 5, rada może postanowić w szczególności ze względu 

na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, 

potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów, inne nieprzewidziane przeszkody 

uniemożliwiające radzie podejmowanie uchwał. 

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

7. W protokole z sesji odnotowuje się fakt  przerwania obrad, o którym mowa w ust. 5.  

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 

8. O kontynuacji obrad sesji przerwanej zgodnie z ust. 5 przewodniczący rady zawiadamia 

w trybie określonym w § 8 ust. 2 i 3.   
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Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie zostało przyjęte. 

 
§ 12. 

 

1. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy 

ustawowego składu rady, przewodniczący rady może przerwać obrady. Jeżeli obrady nie 

zostaną przerwane nie jest możliwe podejmowanie uchwał. 

 

2. Przewodniczący rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady. 

 

3. Sesje uroczyste rozpoczynane są wprowadzeniem sztandaru i odegraniem hymnu 

państwowego. 

 

4. Otwarcie sesji rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady 

formuły: „Otwieram sesję Rady Powiatu Otwockiego”. 

 

5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady: 

1) stwierdza na podstawie listy obecności kworum wymagane do podejmowania 

uchwał; 

2) przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę                                                            

porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych lub zarząd;                                                        

3) poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt. 2; 

 

Głosowanie: za – 6 osób. 

Zaproponowane brzmienie § 12 zostało przyjęte. 

 

Ad. 4 
 Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji: 20 marca 2019 r., godz. 16

15
. 

  

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

       Protokołował:                                          Przewodniczył: 

                   

             Zbigniew Rak                              Paweł Zawada  


