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PROTOKÓŁ NR 30/16 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 27 czerwca 2016 r. 

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Mariusza Szostaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku,  
ul. Górna 13. 

 
W spotkaniu, które rozpoczęło się o godzinie 1615 wzięli udział członkowie Komisji 

zgodnie z załączoną listą obecności, jak również zaproszeni goście: Członek Zarządu Powiatu 
Aneta Bartnicka oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego                     
w Otwocku Joanna Michalczyk 

 
Przewodniczący przedstawił poniższy porządek obrad, który został przyjęty 

jednomyślnie przez członków Komisji.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Rozpatrzenie skargi z dnia 17.04.2016 r. 
4. Zatwierdzenie protokołu z kontroli nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego                                     

w ZP ZOZ w latach 2011-2012 r. oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia                             
Spółka z o.o. w okresie od 2012 r. do dnia kontroli.  

5. Rozpatrzenie pisma z dnia 09.06.2016 r., w kontekście skargi z dnia 14.03.2016 r.: 
− rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.06.2016 r. 

stwierdzające nieważność uchwały Nr 105/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
17 maja 2016 r. w sprawie skargi Pana A.S. na bezczynność Starosty Otwockiego.   

6. Ostateczna opinia w sprawie naruszenia ustawowego zakazu zawartego w art. 25b ust. 1 
ustawy o samorządzie powiatowym oraz rygorów art. 383 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks 
wyborczy, w kontekście pisma z dnia 02.02.2016 r. Wojewody Mazowieckiego, znak 
pisma: LEX-I.40.27.2016.BB. 

7. Zakończenie posiedzenia.     
 
Ad. 2 

Komisja nie głosowała nad przyjęciem protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  
 
Ad. 3 

W dniu 19 kwietnia 2016 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęła skarga Pani 
M. W. na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku.  

Pismem z dnia 21 kwietnia 2016 r. Przewodniczący Rady Powiatu przekazał skargę 
Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna analizowała zarzuty postawione w skardze na posiedzeniu w dniu                        
28 kwietnia 2016 r. i postanowiła o przekazaniu skargi Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty. 
Rada Powiatu na sesji w dniu 17 maja 2016 r. podjęła Uchwałę NR 107/XIV/16                                            
o przekazaniu skargi. 
 

Komisja Rewizyjna w celu wyjaśnienia zarzutów należących do kompetencji organu 
prowadzącego, wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I                              
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w Otwocku – Pani Joanny Michalczyk, która odniosła się do wszystkich postawionych                       
w przedmiotowym piśmie zarzutów. 

 
Po wysłuchaniu i przeanalizowaniu odpowiedzi na zarzuty przedstawione w skardze, 

dotyczące kompetencji organu prowadzącego wynikających z zapisów art. 34 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Komisja Rewizyjna rekomenduje 
Radzie Powiatu, aby skargę Pani M. W. na działalność Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku uznać za bezzasadną. 
 
Ad. 4 

Ze względu na rozbieżności w zakresie sformułowania wniosków z kontroli, 
Przewodniczący Komisji zaproponował odłożenie głosowania na kolejne posiedzenie.  
 
Ad. 5 
  Komisja Rewizyjna ponownie zbadała sprawę i dokonała oceny zgromadzonego 
materiału dowodowego. 

Po przeanalizowaniu całej dokumentacji w sprawie, Komisja Rewizyjna 
rekomenduje Radzie Powiatu, aby skargę Pana A. S. zam. w Gminie Otwock na 
bezczynność Starosty Otwockiego uznała za bezzasadną.  
 
Ad. 6 

Komisja Rewizyjna nie wyraziła ostatecznej opinii w kwestii naruszenia ustawowego 
zakazu zawartego w art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz rygorów art. 383 
§ 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy, która to będzie podstawą do podjęcia rozstrzygnięcia 
przez Radę Powiatu. 
  
Ad. 7 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

          Przewodniczący Komisji: 
 
                           Mariusz Szostak 


