
 

UCHWAŁA NR XXIX/167/2017 

  Rady Powiatu Kępińskiego 

 z dnia 24 marca 2017 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego,  

ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych. 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016, poz. 814 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 Statutu Powiatu Kępińskiego ustalonego 

uchwałą Nr V/37/2011 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego Nr 133, poz. 2157.) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr II/7/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku                      

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia przedmiotu ich 

działania oraz składów osobowych, wprowadza się następujące zmiany : 

1) w § 1, w pkt 4 skreśla się wyrazy „b) Górecki Marian”; 

2) w § 1, w pkt 4 oznaczenia liter od „c” do „g” otrzymują kolejne oznaczenie liter od 

„b” do „f”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

  do Uchwały nr XXIX/167/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego 

  z dnia 24 marca 2017  r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego       

i ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych. 

 

 

          Zgodnie art. 17 ust. 1  ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może 

powoływać ze swojego grona stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich 

działania oraz skład osobowy.  

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Powiatu Kępińskiego Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz 

odrębną uchwałą skład osobowy innych stałych komisji Rady. 

W dniu 15 grudnia 2014 r. Rada Powiatu Kępińskiego powołała składy osobowe 

komisji stałych: Komisji Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Promocji Powiatu 

Kępińskiego, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie oraz Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego, a odrębną uchwałą Komisję Rewizyjną.  

W dniu 28.02.2017 r. radny Marian Górecki złożył Przewodniczącemu Rady pisemną 

rezygnację z członkostwa w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie. 

Rezygnacja z funkcji jako oświadczenie woli, dochodzi do skutku z chwilą jego dotarcia do 

uprawnionego organu. Tak więc odczytanie pisma radnego Mariana Góreckiego na sesji Rady 

Powiatu powoduje, że radny ten skutecznie powiadomił właściwy organ o swojej decyzji. 

 Jako że złożenie przez radnego rezygnacji z członkostwa w Komisji Rady nie skutkuje 

automatycznie ustaniem członkostwa, należy przeprowadzić głosowanie w przedmiocie 

odwołania w/w radnego ze składu tej komisji. 

  Podjęcie uchwały w brzmieniu niniejszego projektu będzie więc konieczne wyłącznie 

w razie pozytywnego wyniku głosowania nad odwołaniem radnego. 


