Protokół Nr 7/12
z posiedzenia Komisji Statutowej
w dniu 21 maja 2012 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa w Otwocku przy ul. Górnej 13,
pod kierunkiem Przewodniczącej Pani Teresy Uzarskiej w godzinach 1600 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz
Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Rak.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Praca nad zmianami w Statucie Powiatu Otwockiego.
3. Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/10 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji
stałych Rady Powiatu i doraźnej Komisji Statutowej.
4. Sprawy różne.
Ad. 1
Protokoły Nr 5/11 z dnia 21 listopada 2011 r. i Nr 6/11 z dnia 1 grudnia 2011 r.
z posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 2
Sekretarz Powiatu przedstawił swoje uwagi oraz propozycje zmian do projektu Statutu
Powiatu Otwockiego (w załączeniu).
Członkowie Komisji ustosunkowali się do każdej propozycji akceptując ją lub zgłaszając
swoje uwagi.
Przewodnicząca odczytała wyciąg Nr 263 z protokołu Nr 65/12 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Otwocku w dniu 24 stycznia 2012 r. w sprawie doprecyzowania w Statucie zapisów
ograniczających lub uniemożliwiających ujawnianie dokumentów wewnętrznych przed
zakończeniem prac Komisji Rewizyjnej, jak również wprowadzenie zapisu, że radni są
zobowiązani do nieujawniania informacji do chwili zakończenia procesu kontroli (wyciąg
w załączeniu).
Komisja uwzględni uwagę Zarządu Powiatu w przygotowywanym projekcie Statutu
Powiatu Otwockiego.
Dalszy ciąg prac nad zmianami w Statucie Powiatu Otwockiego odbędzie się na
następnym posiedzeniu.
Ad. 3
Komisja ponownie wróciła do tematu dot. rozpatrywania projektów uchwał, które nie są
właściwe dla innych komisji np. projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Powiatu Otwockiego.
Do zakresu działania Komisji Statutowej należy:
1) opracowywanie projektów Statutu Powiatu Otwockiego i Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Otwockiego;
2) opracowywanie projektów ewentualnych zmian w Statucie Powiatu Otwockiego
i Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.
Zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego projekty uchwał muszą być
zaopiniowane przez właściwe komisje rady.

Akty prawne nie należące do zakresu działania komisji stałych Rady Powiatu, powinna
opiniować Komisja Statutowa.
Przewodnicząca zaproponowała, żeby do zakresu działania Komisji dopisać pkt 3, który
by normował te sprawy.
W związku z powyższym członkowie Komisji przyjęli inicjatywę uchwałodawczą, aby
w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 8/II/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 16 grudnia 2010 r.
w ust. 2, gdzie jest określony zakres działania Komisji Statutowej dopisać pkt 3 o treści:
„opiniowanie innych aktów prawnych, których zagadnienia nie obejmują zakresu działania
komisji stałych Rady Powiatu” (projekt uchwały w załączeniu).
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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