
 

Uchwała Nr 119/645/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca z 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych 

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  



 

Uchwała Nr 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 

 

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

 Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca z 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Deleguje się radnych: 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zaakceptowano: 
Aleksander Szczęch – Radca Prawny 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca z 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami) w celu realizacji zadań 

Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 

oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. 

 

Zgodnie z art. 38a ust. 5,6,7,8 w/w ustawy w skład komisji wchodzi: 

1. Starosta jako przewodniczący komisji. 

2. Dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu. 

3. Trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach 

będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności 

osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym w szczególności przedstawicieli samorządów 

gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących 

się zwalczeniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu. 

4. Dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) policji, 

a w przypadku m. st. Warszawy delegowanych przez Komendanta Stołecznego Policji. 

5. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora 

okręgowego. 

6. Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych 

niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów 

administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

7. Funkcjonariusze i pracownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych 

organów administracji publicznej uczestniczą w pracach komisji z głosem doradczym. 

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2013 Starosty Stalowowolskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku 

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2013 - 2016 roku powołano 

Komisję w składzie: 

1. Robert Fila - Starosta Stalowowolski - Przewodniczący Komisji. 

2. Mariusz Sołtys - radny delegowany przez Radę Powiatu Stalowowolskiego. 

3. Waldemar Pawłowski - radny delegowany przez Radę Powiatu Stalowowolskiego. 

4. podinsp. Janusz Śnios - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji 

w Stalowej Woli - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji 

w Stalowej Woli 

5. nadkom. Krzysztof Gawlas - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 



 

Policji w Stalowej Woli - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji. 

6. Mariusz Janeczko - powołany przez Starostę Stalowowolskiego. 

7. Jan Kolasa - powołany przez Starostę Stalowowolskiego. 

8. Marcin Wróblewski - powołany przez Starostę Stalowowolskiego. 

9. Barbara Bandyga - Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli wskazany prze Prokuratora 

Okręgowego w Tarnobrzegu. 

10. bryg. Jerzy Lipko - zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Stalowej Woli - powołany przez Starostę Stalowowolskiego do prac w Komisji z głosem 

doradczym. 

 

Ponadto Zarządzeniem Nr 42/2014 Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku 

zmieniającym poprzednie zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

na kadencję 2013 – 2016 roku wprowadzono następujące zmiany w składzie Komisji: 

1. Janusz Zarzeczny - Starosta Stalowowolski – Przewodniczący Komisji. 

2. Grażyna Janik - radna delegowana przez Radę Powiatu Stalowowolskiego. 

3. Dariusz Bańka - radny delegowany przez Radę Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Mariusz Janeczko - powołany przez Starostę Stalowowolskiego. 

5. Marcin Wróblewski - powołany przez Starostę Stalowowolskiego. 

6. Jan Kolasa - powołany przez Starostę Stalowowolskiego. 

7. Janusz Śnios - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli. 

8. nadkom. Krzysztof Gawlas - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej 

Woli 

9. Barbara Bandyga - delegowana przez Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu. 

10. bryg. Jerzy Lipko - powołany przez Starostę Stalowowolskiego.  

 

Zgodnie z art. 38a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca z 1998 roku o samorządzie powiatowym 

z dniem 31 grudnia 2016 roku upływa 3 letnia kadencja Komisji w powołanym składzie. 

Koniecznym jest powołanie nowego składu Komisji na kadencję 2017-2020. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do nowego składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2017-2020 jest zasadne. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


