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PROTOKÓŁ NR 15/20 
z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 6 lutego 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 16
30

 – 18
00

. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek 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 Kancelarii Adwokackiej 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. 

 

Ad. 3 
Komisja poddała analizie opinię Kancelarii Adwokackiej w zakresie projektu uchwały 

Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego: 

 

1) propozycja przeniesienia Statutu do załącznika i sporządzenia tradycyjnej uchwały 

została przyjęta – głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0;  

2) propozycja dot. doprecyzowania definicji w § 22 ust. 3 – bez zmian; 

 

3) § 31 ust. 3 – po zapoznaniu się z opinią prawną oraz w wyniku przeprowadzonej 

dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek radnego Piotra 

Kudlickiego o wykreślnie ww. ustępu – głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 0, 

wstrzymały się – 2 osoby (na Komisję przybył radny Jacek Czarnowski, obecnych 7 

członków komisji);  

4) konsekwencja ww. głosowania był wniosek Przewodniczącego Komisji o wykreślnie 

w § 31 ust. 4 – głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 0, wstrzymała się – 1 osoba;  

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. 
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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.” 

 

5) w wyniku dyskusji w zakresie istniejącego zapisu dot. obradowania komisji  

w obecności co najmniej połowy swojego składu, na który uwagę zwróciła radna 

Jolanta Koczorowska, Komisja przegłosowała wykreślenie w § 30 ust. 1 – 

głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 0, wstrzymała się – 1 osoba;  

Po zmianie: 

„§ 30. 1.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na 

następnym posiedzeniu komisji lub kolejnym posiedzeniu komisji. 

2. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których 

obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.” 

 

6) opinia dot. § 34 ust. 3 – bez zmian; 

 

7) § 38 ust. 5 – po zapoznaniu się z opinią prawną oraz w wyniku przeprowadzonej 

dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek Komisji, aby ust. 5 

otrzymał następujące brzmienie:  

„5. Rada przyjmuje protokół pokontrolny komisji rewizyjnej wraz z zaleceniami 

pokontrolnymi. Rada może określić termin ich wykonania oraz złożenia radzie informacji  

o wykonaniu.” – głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby; 

 

8) opinia dot. § 53 ust. 1 i 2 – bez zmian. 

 
 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Otwockiego i podjęła decyzję o skierowaniu ww. projektu wraz z opinią 
Zarządu Powiatu na najbliższą sesję Rady Powiatu.  
 

Przyjęto przez aklamację. 

 
Ad. 4 
 Nie było spraw różnych.    

 

Ad. 5  
Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Paweł Zawada 

 


