PROTOKÓŁ NR 14/20
z posiedzenia Komisji Statutowej
w dniu 29 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Komisji Statutowej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji
Pawła Zawady odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13,
w godzinach 1630 – 1900. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, 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 posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z opinią Zarządu Powiatu w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu
w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności
4 członków Komisji.
Ad. 3
Komisja poddała analizie opinię Zarządu Powiatu w zakresie projektu uchwały Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego:
1) zaproponowana poprawka w § 30 ust. 1 została przyjęta – głosowanie: za – 4 osoby,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0;
Po zmianie:
„§ 30. 1. Komisje rady obradują w obecności co najmniej połowy swojego składu.”
2) zaproponowana poprawka w § 30 – dodanie ust. 4 została odrzucona – głosowanie:
za – 0, przeciw – 4 osoby, wstrzymało się – 0;
3) zaproponowana poprawka w § 30 ust. 2 została przyjęta – głosowanie: za – 4 osoby,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0;
Po zmianie:
„2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na
następnym posiedzeniu komisji lub kolejnym posiedzeniu komisji.”
4) wniosek Radnego Zbigniewa Szczepaniaka, aby do § 31 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie nieobecności radnego na 3 kolejnych posiedzeniach komisji
Przewodniczący komisji jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do rady o odwołanie
radnego ze składu komisji.”
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W trakcie dyskusji na posiedzenie Komisji przybyła radna Grażyna Kilbach (obecnych
5 członków Komisji).
Radny Zbigniew Szczepaniak poprosił o przegłosowanie przyjęcia ww. treści ust. 3.
Głosowanie nr 1: za – 2 osoby, przeciw – 2 osoby, wstrzymała się – 1 osoba.
Na Komisję przybył radny Jacek Czarnowski (w trakcie głosowania; obecnych 6
członków Komisji).
Przewodniczący Komisji stwierdzając nierozstrzygnięcie wniosku zarządził
reasumpcję głosowania tak by radny Jacek Czarnowski mógł uczestniczyć w głosowaniu.
Głosowanie nr 2 nad wnioskiem radnego Zbigniewa Szczepaniaka dot. ust. 3:
za – 4 osoby, przeciw – 2 osoby, wstrzymało się – 0.
Wniosek został przyjęty.
5) wniosek Radnego Zbigniewa Szczepaniaka, aby do § 31 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Rada rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 3, na najbliższym posiedzeniu
rady.”
Głosowanie nad wnioskiem radnego Zbigniewa Szczepaniaka dot. ust. 4:
za – 4 osoby, przeciw – 2 osoby, wstrzymało się – 0.
Wniosek został przyjęty.
Po zmianie:
„§ 31. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1) ustala termin i porządek posiedzeń;
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów;
3) zwołuje posiedzenia komisji;
4) kieruje obradami komisji przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych
w § 12 – 15.
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 komórce organizacyjnej
właściwej do obsługi rady.
3. W razie nieobecności radnego na 3 kolejnych posiedzeniach komisji
Przewodniczący komisji jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do rady o odwołanie
radnego ze składu komisji.
4. Rada rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 3, na najbliższym posiedzeniu
rady.”
6) zaproponowana poprawka, aby do § 34 dodać ust. 3 została przyjęta – głosowanie:
za – 6 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0;
Po zmianie:
„3. Termin, miejsce i temat wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych ustala
przewodniczący rady, który jednocześnie prowadzi obrady.”
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7) Komisja zapoznała się z opinią Kancelarii dot. § 36 ust. 2. Następnie w wyniku
dyskusji radny Jarosław Kopaczewski złożył wniosek o przywrócenie pierwotnej
treści ust. 2, tj. „2. Komisja rewizyjna za zgodą rady może powoływać
rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.”
Głosowanie nad wnioskiem radnego Jarosława Kopaczewskiego dot. ust. 2:
za – 2 osoby, przeciw – 4 osoby, wstrzymało się – 0.
Wniosek nie został przyjęty.
8) odnośnie § 39 ust. 3 – przeprowadzono dyskusję na temat tego postanowienia –
nie złożono żadnego wniosku o uszczegółowienie postanowienia ust. 3;
9) w § 41 ust. 2 – poprawiono numerację – głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Komisja podjęła decyzję o przekazaniu tekstu jednolitego Statutu Powiatu Otwockiego
do Kancelarii prawnej w celu zaopiniowania całego projektu uchwały.
Ad. 4
Ustalono termin najbliższego posiedzenia Komisji: 06.02.2020 r., godz. 1630.
Ad. 5
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Paweł Zawada
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