
PROTOKÓŁ NR 3/15 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 26 lutego 2015 r. 

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Henryka Mariusza Szostaka odbyło w siedzibie Starostwa w Otwocku, ul. Górna 13.                         
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie skarg cz. 2. 
2. Przygotowanie do przeprowadzenia kontroli w ZDP.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 1  
 Członkowie Komisji zapoznali się z opinią z dnia 24 lutego 2015 r. Adwokata 
Marcina Bandury w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Andriollego 40 w Otwocku na 
działalność Starosty Otwockiego, która stanowi załącznik do protokołu. 

Komisja uznała, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że zaświadczenie o 
samodzielności lokalu wydane 18 lipca 2012 r. z upoważnienia Starosty Otwockiego, zostało 
wydane                               z naruszeniem prawa. 
 W związku z powyższym Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. 
  
 Po rozpatrzeniu skargi zgłoszono wniosek o pilne zwołanie sesji Rady Powiatu                            
w Otwocku, w celu zakończenia procedowania nad rozpatrywaniem skarg. 
 
Ad. 2  

W związku z planowanym przeprowadzeniem kontroli Zarządu Dróg Powiatowych                   
w Otwocku pod kątem prawidłowości gospodarki finansowej - prowadzenie przetargów,                       
w okresie od 2011 r. do dnia kontroli, Komisja wystąpi do ZDP z prośbą o wykaz wszystkich 
udzielonych zamówień publicznych zakończonych lub rozpoczętych w okresie objętym 
kontrolą. 
Kontrole w ZDP rozpoczną się w marcu br. 
 
 W międzyczasie salę opuścił Pan Kazimierz Ciorga. 
 
Ad. 3 
 Zgłoszono wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku o zlecenie 
Komisji Rewizyjnej kontroli wykonania uchwały Nr 196/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia                19 października 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i 
utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
Powiatowe Centrum Zdrowia  Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
zabudowanych nieruchomości  na czas oznaczony do 30 lat  oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
 

Głosowanie –„za” 3 osoby, „przeciw” 2 osoby 



 
Ad. 4 

Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 2015 r. został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
    

                                       Przewodniczący Komisji:
                 
    
                               Henryk Mariusz Szostak 
 
 
 


