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z dnia  7 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Na podstawie podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 7/II/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, dokonuje się zmiany treści § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3. Ustala się skład osobowy Komisji: 

1) Jarosław Kopaczewski (przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość), 

2) Piotr Mateusz Kudlicki (przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość), 

3) Krzysztof Olszewski (przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość), 

4) …………………………………….. (przedstawiciel Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa 
Ludowego), 

5) …………………………................. (przedstawiciel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP), 

6) …………………………................. (przedstawiciel Klubu Radnych Komitetu Wyborczego „Nasz 
Wspólny Dom”), 

7) …………………………. (przedstawiciel Klubu ...................)”.. 

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

Adwokat Łukasz Banaszek 

      Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526): 

„1. Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, 
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w  art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu. 

3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut powiatu.” 

 Z racji, iż w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą jedynie przedstawiciele jednego Klubu 
Radnych, tj. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, co jest niezgodnie z przepisem art. 16a ust. 2 Ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zachodzi konieczność dokonania zmian. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Krzysztof Olszewski 


