PROTOKÓŁ NR 5/19
z posiedzenia Komisji Statutowej
w dniu 23 kwietnia 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 1622 – 1805. 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 jednomyślnie, w obecności
4 członków Komisji.
Ad. 3
Dokonano omówienia i przegłosowano zmiany i proponowane zapisy w § 33 ust. 3 i 4
oraz § 34-47.
cd. § 33.
3. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć:
przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu.
Głosowanie: za wykreśleniem – 4 osoby.
4.

Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność
jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
Głosowanie: za – 4 osoby.

O godz. 1635 dołączyło dwóch członków Komisji. W posiedzeniu bierze udział 6 członków
Komisji.
§ 34.
1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1) ustala termin i porządek posiedzeń;
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Głosowanie: za wykreśleniem – 6 osób.
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych
materiałów;
3) zwołuje posiedzenia komisji;
4) kieruje obradami komisji przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych
w § 15 – 18.
Głosowanie: za ust. 1 – 6 osób.
2.

Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co
najmniej ⅓ członków komisji lub przewodniczącego rady. Posiedzenie powinno się
odbyć w ciągu pięciu dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku w biurze rady.
Głosowanie: za – 6 osób.
§ 35.

1. Komisja wyraża opinie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Głosowanie: za – 6 osób.
2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 2 osoby.
3. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w protokole
z posiedzenia komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących
projektów uchwał rady.
Głosowanie: za – 6 osób.
4. Stanowiska komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji lub wyznaczony
przez komisję radny sprawozdawca.
Zaproponowane brzmienie § 35 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 6 osób.
§ 36.
Do trybu pracy komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej.
Głosowanie: za – 6 osób.
§ 37.
1. Komisje rady mogą obradować na wspólnych posiedzeniach.
Głosowanie: za – 5 osób.
2. Termin, miejsce i temat wspólnego posiedzenia oraz sposób prowadzenia obrad
uzgadniają przewodniczący zainteresowanych komisji.
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Głosowanie: za – 6 osób.
3. Termin, miejsce i temat wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych ustala
przewodniczący Rady, który jednocześnie prowadzi obrady.
Głosowanie: za wykreśleniem – 6 osób.
Zaproponowane brzmienie § 37 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 6 osób.

Komisja rewizyjna
§ 38.
1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez
radę najpóźniej do końca stycznia roku, którego plan dotyczy.
2. Za zgodą rady lub na jej zlecenie, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę
w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
Zaproponowane brzmienie § 38 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 5 osób.
§ 39.
1. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zapraszać na jej posiedzenie kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
Głosowanie: za – 5 osób.
2. Komisja rewizyjna, za zgodą rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów
i biegłych.
Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
Zaproponowane brzmienie § 39 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 6 osób.
§ 40.
1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu i powiatowych jednostek
organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności
i gospodarności.
Głosowanie: za – 6 osób.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, komisja rewizyjna może powołać zespół
kontrolny w składzie co najmniej 3 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela
członkom pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres
i termin kontroli.
Głosowanie: za – 6 osób.
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3. Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na 3 dni robocze przed
przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
Głosowanie: za – 6 osób.
4. Członkowie komisji lub zespołu dokonującego kontroli, przed przystąpieniem do
czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki
upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
Głosowanie: za – 6 osób.
5. Członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych
dokumentów oraz informacji powziętych podczas kontroli przed jej zakończeniem.
Głosowanie: za wykreśleniem – 5 osób.
Zaproponowane brzmienie § 40 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 5 osób.
§ 41.
1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot
kontroli dotyczy praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub
powinowatych.
2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą
okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
Głosowanie: za wykreśleniem ust. 1, 2 i 3 – 5 osób.
§ 42.
Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej
jednostki.
Głosowanie: za wykreśleniem – 5 osób.
§ 43.
1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli,
który podpisują członkowie zespołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół
komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna przedstawia radzie protokół z kontroli wraz ze stosownymi
wnioskami. O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych decyduje rada.
Zaproponowane brzmienie § 43 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 5 osób.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
§ 44.
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1.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz prowadzi jej obrady.
Głosowanie: za – 6 osób.

2.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca
przewodniczącego.
Głosowanie: za – 5 osób.

3.

Każdy z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w tym Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, podlega wyłączeniu z udziału w posiedzeniu komisji, jeżeli
przedmiot skargi, wniosku lub petycji dotyczy praw i obowiązków członka Komisji albo
jego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do
czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia.

4.

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tym jej Przewodniczący, może być
wyłączony z udziału w posiedzeniu, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać
uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.

5.

O wyłączeniu członka Komisji, w tym jej Przewodniczącego, z udziału w pracach
komisji decyduje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Głosowanie: za wykreśleniem ust. 3, 4 i 5 – 5 osób.

6.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej
Przewodniczącego, w zależności od potrzeb.
Głosowanie: za – 5 osób.

7.

Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane również na wniosek co najmniej 1/3 składu
Komisji.
Głosowanie: za – 5 osób.

8.

Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół, który powinien
być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
Do protokołu załącza się listę obecności.
Głosowanie: za – 5 osób.

9.

Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Wykreślenie pierwszego wyrażenia; głosowanie: za – 5 osób.
Pozostawienie drugiego wyrażenia; głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 1 osoba.
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10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, za zgodą Rady, może korzystać z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem
jej działania.
Głosowanie: za – 5 osób.
Zaproponowane brzmienie § 44 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 5 osób.

Kluby radnych
§ 45.
1. (skreślony).
2. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
3. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.
Zaproponowane brzmienie § 45 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 5 osób.
§ 46.
1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady w ciągu 30 dni od dnia
zebrania założycielskiego klubu.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie;
3) nazwę klubu – jeżeli klub ją posiada;
4) regulamin klubu.
3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu.
4. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach
będących przedmiotem obrad rady.
5. Wszelkie zmiany w dokumentach wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 należy zgłosić
przewodniczącemu rady w ciągu 14 dni, od dnia ich zaistnienia.
6. O utworzeniu klubu i zmianach, o których mowa w ust. 5 przewodniczący rady informuje
radę na najbliższej sesji.
Zaproponowane brzmienie § 46 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 5 osób.

Zarząd powiatu
§ 47.
1. Zarząd składa się z pięciu osób.
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Głosowanie: za – 6 osób.
2. Z członkami zarządu może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru.
Głosowanie: za wykreśleniem – 5 osób, przeciw – 1 osoba..
Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj Lub. NR PN-II.4131.305.2018
Ad. 4
Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji: 29 kwietnia 2019 r., godz. 1615.
Ad. 5
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:

Przewodniczył:

Zbigniew Rak

Paweł Zawada
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