
 
PROTOKÓŁ NR 42/17 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 9 lutego 2017 r. 

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Radnego 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.   

Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad: 
 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2016. 
4. Przedstawienie pisma z dnia 31.01.2017 r. Starosty Otwockiego, znak: 

S.OS.V.00236.2017.  
5. Rozpoczęcie wybranej kontroli zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 

2017. 
6. Sprawy różne. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 2 

Protokół Nr 41/17 został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.  
 
Ad. 3 

Członkowie Komisji omówili projekt sprawozdania z pracy Komisji w roku 2016.  
 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 31 stycznia 2017 r. Starosty 

Otwockiego, znak: S.OS.V.00236.2017. 
Komisja zapoznała się ze zgłoszonymi w ww. piśmie zastrzeżeniami do protokołu                  

z kontroli polityki kadrowej, przebiegu konkursów, pod kątem celowości i kompetencji                      
w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli, natomiast nie 
podziela uwag w zakresie błędów stwierdzonych na podstawie dokumentów poddawanych 
kontroli (kserokopie uwierzytelnione za zgodność z oryginałem). W zakresie wniosków                       
i zaleceń wynikających z dyskusji Komisja podtrzymuje i zaleca Zarządowi ich 
przeanalizowanie i rozważenie.  
 
Ad. 5 

Komisja przystąpiła do przeprowadzenia kontroli ewidencji czasu pracy oraz 
wynagrodzeń w odniesieniu do regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania w Starostwie 
Powiatowym, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2017, który stanowi 
załącznik do uchwały Nr 159/XXI/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2017 r.  

Komisja jednomyślnie podjęła decyzję, iż Przewodniczącym Zespołu Kontrolnego                      
i odpowiedzialnym za przebieg całego procesu kontroli został radny Dariusz Sokół.  

 
Ad. 6 
 Członkowie Komisji odbyli ogólną dyskusję. 
 
Ad. 7 

Na tym posiedzenie zakończono. 
             Przewodniczący Komisji 

 
          Mariusz Szostak 


