
 
PROTOKÓŁ NR 45/17 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 11 maja 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 oraz Skarbnik Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski, zgodnie z załączonymi 
listami obecności.   

 
Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad: 
 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Wstępna analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego                                                   

za 2016 rok – przygotowanie do prac nad wnioskiem absolutoryjnym. 
4. Rozpatrzenie skargi z dnia 07.04.2017 r.  
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 2 

Protokół Nr 44/17 został przyjęty w obecności 4 członków Komisji.  
 
Ad. 3 

Komisja kontynuowała rozpoczętą analizę sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Otwockiego za 2016 rok przygotowując się do prac nad wnioskiem absolutoryjnym. 

 
Ad. 4 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż 24 kwietnia 2017 r. do Rady Powiatu                                         
w Otwocku wpłynęło pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r. Wojewody Mazowieckiego,                      
znak: WI-IV.1411.5.2017, przekazujące skargę z dnia 7 kwietnia 2017 r. Pana T. K. na 
bezczynność Starosty Otwockiego w odpowiedzi na wniosek Skarżącego o umorzenie 
postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy.  

Komisja Rewizyjna badając przedmiotową skargę ustaliła, co następuje: 
1) pismo Pana T. K. zawiera zarzuty odnoszące się do aktualnie prowadzonego 

postępowania przez organ – Starostę Otwockiego; 
2) wniosek Pana T. K. z dnia 14 marca 2017 r. (będący przedmiotem skargi) został 

uwzględniony w treści uzasadnienia decyzji Nr 238/17 Starosty Otwockiego 
orzekającej m.in. zatrzymanie prawa jazdy; 

3) Pan T. K. odwołał się od przedmiotowej decyzji; obecnie postępowanie odwoławcze 
prowadzi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. 

 
Ad. 5 
 Odnośnie prowadzonej kontroli ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzeń                                  
w odniesieniu do regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym, 
członkowie ustalili, że Przewodniczący Komisji wystąpi o uzupełnienie przekazanych 
informacji o plan urlopów Zarządu Powiatu.  
 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie zakończono.  
                  Przewodniczący Komisji 

 
          Mariusz Szostak 


