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PROTOKÓŁ NR 11/19 
 

z posiedzenia Komisji Statutowej 
w dniu 21 sierpnia 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 15
45

 – 16
05

. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Otwocku Grażyna Olszewska, Sekretarz Powiatu 

Andrzej Solecki oraz Adwokat Łukasz Banaszek, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

 

Zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia przedstawiał 

się następująco:  

 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1  
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 2 
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności  

7 członków Komisji.  

 

Ad. 3 
 W wyniku dyskusji Komisja przegłosowała zmiany i proponowane zapisy  

w poniższych paragrafach: 

 
Nowe brzmienie § 13:  

§ 13. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. 

2. Wiceprzewodniczący rady pomagają przewodniczącemu rady w prowadzeniu sesji. 

3. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie uczestnika obrad zakłóca porządek 

sesji, przewodniczący obrad, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten 

odnotowuje się w protokole sesji. 

4. Przewodniczący obrad, po uprzednim zwróceniu uwagi, może wezwać do opuszczenia 

sali obrad rady osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad. 

5. W trakcie obrad przewodniczący obrad zarządza przerwy z własnej inicjatywy lub na 

wniosek radnego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5. 

 
Nowe brzmienie § 15:  

§ 15. 1. Przewodniczący obrad zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. 

2. Na wniosek radnego, przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji pisemne 

stanowisko radnego, niewygłoszone w toku obrad, informując o tym radę. 

3. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. 

Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia 

wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. 
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4. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając 

formułę „Zamykam sesję Rady Powiatu Otwockiego” Czas od otwarcia do zakończenia sesji 

uważa się za czas jej trwania, także wtedy gdy sesja toczy się na więcej niż jednym 

posiedzeniu. 

 

 W § 39 ust. 2 wprowadza się korektę: w miejsce „przewodniczący Rady” wpisuje się 

„przewodniczący rady”.  

 

 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Otwockiego. 

 

Komisja Statutowa w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego i postanowiła 
wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej kwestii.  
 
WNIOSEK: 
Komisja Statutowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o aktualizację mapy przedstawiającej 

granice powiatu, która będzie stanowiła załącznik do statutu. 

Głosowanie: za – 7 osób.  

 
Ad. 4 
 Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

   Sporządziła:               Przewodniczył: 

   

        Honorata Tarnowska                         Paweł Zawada 


