
PROTOKÓŁ NR 12/11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 23 maja 2011 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Waldemara Walkiewicza odbyło w siedzibie Starostwa. W spotkaniu udział wzięli 
członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności, Pani Helena Pokorska Sekretarz 
Powiatu oraz Pani Agnieszka Kujawska Radca Prawny.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 1
W spotkaniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Radni jednogłośnie zatwierdzili 

porządek obrad.

Ad. 2

1. Komisja zapoznała się ze skargą Polskiego Związku Tańca Sportowego w Warszawie 
z dnia 4 kwietnia 2011 r. L. dz. 05/04/11 na bezczynność Starosty Otwockiego.
Skargę zgodnie z kompetencjami przekazało Radzie Powiatu Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Warszawie pismem z dnia 30 kwietnia 2011 r. KOA 1204/Ni/l 1. 
Komisja zwraca się do Pani Starosty o zajęcie stanowiska w w/w sprawie.

2. Rozpoznanie skargi P an i; na działanie Starosty Otwockiego.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa 
zawartymi w piśmie z dnia 9 maja 2011 r. oraz opinią Ministerstwa Finansów z dnia 
15 lutego 2011 r. (dokumenty stanowią załącznik do skargi), Komisja Rewizyjna 
uznaje skargę za bezzasadną.

3. Komisja zapoznała się ze skargą Pani ; zam. w Grabiance gm. Osieck 
z dnia 11 lutego 2011 r. na działanie Starosty Otwockiego.
Skargę zgodnie z kompetencjami przekazało Radzie Powiatu Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Warszawie pismem z dnia 28 lutego 2011 r. KOA /656/Go/l 1.
Po zapoznaniu się z pismem z dnia 10 maja 2011 r. Geodety Powiatowego (kopia 
pisma w załączeniu) należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw 
prawnych do nadania aktowi własności ziemi klauzuli ostateczności. Uzyskanie tytułu 
własności jest możliwe na drodze sądowej w trybie przewidzianym przez odpowiednie 
przepisy. W przypadku trudnej sytuacji finansowej skarżąca może wystąpić do Sądu 
o zwolnienie od kosztów sądowych.
Zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej skargę na działanie Starosty Otwockiego 
należy uznać za bezzasadną.



4. Komisja zapoznała się ze skargą Pana zam. w z dnia 16 kwietnia 2011
r. na brak działań ze strony Starosty Otwockiego w przedmiocie nałożenia na firmę 

’ obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
Skargę według właściwości rzeczowej przekazał Radzie Powiatu Wojewoda 
Mazowiecki pismem z dnia 26 kwietnia 2011 r. WIŚ-II. 1411.59.90.201 l.PF.
Komisja zwraca się do Pani Starosty o udostępnienie dokumentów z kontroli 
firmy , ” i przedstawienie dokładnych wyjaśnień dotyczących w/w skargi,
celem zajęcia stanowiska w powyższej sprawie.

Ad. 3
Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 maja 2011 r. (poniedziałek) 

o godz. 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.

Ad. 4
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Komisji: Przewodniczący Komisji:

Teresa Uzarska Waldemar Walkiewicz


