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UCH W AŁA NR 194/XXV/20
RADY POW IATU O TW O CK IEGO
z dnia 5 listopada 2020 r.
zm ieniająca uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Kom isji Rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale N r 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie pow ołania Komisji
Rewizyjnej
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się skład osobowy Komisji:
1) Jarosław Kopaczewski;
2) Piotr Kudlicki;
3) Elżbieta Siwek;
4) Zbigniew Szczepaniak;
5) Bogumiła W ięckow ska.” .

2) § 4 otrzym uje brzmienie:
„§ 4. Na Przewodniczącego Komisji pow ołuje się: Piotra Kudlickiego.” .
§ 2. U chw ała podlega podaniu do publicznej wiadom ości poprzez zam ieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zadania komisji rewizyjnej określa m.in. art. 16 ustaw y z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie pow iatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), który stanowi:
„1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych. W tym celu pow ołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej w chodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których m ow a w art. 14 ust. 1, oraz będących
członkami zarządu.
3. Kom isja rewizyjna opiniuje w ykonanie budżetu powiatu i w ystępuje z wnioskiem do rady
powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. W niosek w sprawie
absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Kom isja rewizyjna w ykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.
Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę
na podstaw ie art. 17.”
W związku ze złożonymi w październiku 2020 r. przez radnych: Kingę Błaszczyk,
Dariusza Kołodziejczyka, Romana Srebnickiego, K rzysztofa Szczegielniaka i Pawła Zawadę
rezygnacjam i z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, jak rów nież zgłoszonym akcesem
do pracy w Komisji przez radnego Piotra Kudlickiego oraz wyborem na Starostę Otwockiego
w dniu 9 października 2020 r. Przewodniczącego Komisji, zachodzi konieczność dokonania
zmian.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

