
PROTOKÓŁ NR 34/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 29 września 2016 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego
Komisji Pana Krzysztofa Szczegielniaka 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.

Wiceprzewodniczący przedstawił poniższy porządek obrad, który został przyjęty
jednogłośnie przez członków Komisji.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów nr 32/16 i 33/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Ciąg dalszy kontroli współpracy z organizacjami pozarządowymi w okresie od 2014 roku

do dnia kontroli.
4. Ciąg dalszy kontroli wydatków na kulturę, promocję i sport w okresie od 2015 do dnia

kontroli.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2.
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3.
Przedstawiono projekt protokołu kontroli współpracy z organizacjami pozarządowymi w
okresie od 2014 roku do dnia kontroli. Członkowie Komisji zgłaszali swoje uwagi do
protokołu. Po wyjaśnieniu wszystkich zgłaszanych uwag protokół (w załączeniu) został
przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4
Członkowie komisji analizowali dane otrzymane z Biura Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego. Przedstawiali swoje uwagi i propozycje zapisów w protokole z kontroli.

Ad. 5
Ze względu na fakt, iż do końca roku pozostały jeszcze do przeprowadzenia dwie
kontrole, Komisja postanowiła powołać dwa zespoły kontrolne i przeprowadzić kontrole
równolegle.
Postanowiono, że w skład Zespołu zajmującego się kontrolą kosztów utrzymania dzieci w
Domach dla Dzieci i rodzinach zawodowych w okresie od 2011 r. do dnia kontroli wejdą:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Szostak jako przewodniczący Zespołu oraz
radni: Więckowska Bogumiła, Kudlicki Mateusz, Goliński Janusz.
Zespołem kontrolnym zajmującym się kontrolą polityki kadrowej, przebiegiem konkursów,
pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w okresie od
2011 r. do dnia kontroli pokieruje Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof
Szczegielniak, a w skład zespołu wejdą radni Zych Zdzisław, Ciorga Kazimierz, Sokół
Dariusz.

Zapoznano się wstępnie ze skargą z 14.09.2016 r. Postanowiono wystąpić do
Starosty w celu uzyskania wyjaśnień na piśmie oraz zaprosić Starostę wraz z merytorycznymi
pracownikami na posiedzenie Komisji.

Komisja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się 12 października 2016 r. o godz. 16.15

Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.

Wiceprzewodniczący Komisji

Krzysztof Szczegielniak


