
PROTOKÓŁ NR 24/11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 17 października 2011 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Waldemara Walkiewicza odbyło w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku. 
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY”.
4. Zatwierdzenie protokołu z kontroli kosztów funkcjonowania Zarządu Powiatu za rok 2010.
5. Ciąg dalszy kontroli zatrudnienia w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Otwocku za lata 2007-2010.
6. Sprawy różne.

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

porządek obrad.

Ad. 2
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Na posiedzeniu w dniu 3 października 2011 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

-  Waldemar Walkiewicz,
-  Zdzisław Zych,
-  Jarosław Kozłowski,

rozstrzygała bezzasadność wystąpienia Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY”
dotyczącego budowy parkingu na gruncie tejże Wspólnoty w pasie drogi powiatowej. 
Natomiast Wspólnota w skardze podnosiła nieterminowość odpowiedzi.

Po ponownym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi w/w skargi Komisja 
Rewizyjna stwierdza, że jest ona zasadna, gdyż wg Kodeksu postępowania administracyjnego 
został przekroczony termin załatwienia sprawy.

Ad. 4
Zatwierdzono protokół z kontroli kosztów funkcjonowania Zarządu Powiatu za rok 

2010, po uprzednim jednogłośnym przegłosowaniu.

Ad. 5
Po przeanalizowaniu informacji otrzymanych od Dyrektora Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku za lata 2007-2010, Komisja Rewizyjna zwraca się 
z prośbą o udzielenie informacji, dlaczego przy zbliżonej liczbie zatrudnionych lekarzy 
w 2007 r. -  131, w 2010 -  136, spadła liczba etatów ze 114,8 do 92,95 etatów.
Komisja prosi również o przygotowanie zestawienia w latach 2007-2010 dotyczącego 
wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem podziału 
wynagrodzeń u lekarzy zatrudnionych na kontraktach i na umowach o pracę.



Ad. 6
1. Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem z dnia 4 października 2011 r. SAB MB 

7351/1854/2010-2011 Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa Mariusza 
Okońskiego dot. sprawy Pana w sprawie wezwania z dnia 8 lipca
2011 r. w sprawie usunięcia braków w związku z koniecznością ustalenia stron 
postępowania dla wniosku z dnia 31 maja 2011 roku w części dotyczącej wznowienia 
postępowania na wniosek stron i uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Otwockiego 
Nr 296P/201 z dnia 24 marca 2011 roku, sygnatura akt: SAB MB 7351/1584/2010- 
2011 (w załączeniu).

2. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 października 2011 r. 
(poniedziałek) o godz. 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ulicy 
Górnej 13.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Komisji: 

Teresa Uzarska

Przewodniczący Komisji: 

Waldemar Walkiewicz


