
PROTOKÓŁ NR 46/12  
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 4 czerwca 2012 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 oraz Pan 
Marcin Sierpiński Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. C.d. kontroli procedury naboru w trybie konkursowym, na wolne stanowiska urzędnicze     

w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 
4. Sprawy różne. 
 
Ad. 1  

W spotkaniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Radni jednogłośnie zatwierdzili 
porządek  obrad.  

 
Ad. 2  

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 3 
 Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem S.OS.I.2000.13.2012 z dnia 31 maja    
2012 r. skierowanym do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku Tomasza 
Atłowskiego. 
W oparciu o w/w pismo od 9 grudnia 2010 r. do 31 marca 2012 r. zatrudnionych zostało –    
14 osób w ramach procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze 
stanowiska urzędnicze: 

− 1 osoba na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych,                         
tj. porozumienia pracodawców samorządowych, 

− 30 osób w ramach organizowanych i współfinansowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Otwocku prac interwencyjnych. 
Spośród 30 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 3 osoby zostały 

zatrudnione na stałe w wyniku późniejszego zatrudnienia w ramach procedury naboru.  
Zgodnie z materiałami, które otrzymaliśmy 14 maja 2012 r. przeprowadzono nabory 

na 13 stanowisk. Jedna osoba została zatrudniona dopiero w maju 2012 r. 
W Starostwie Powiatowym na dzień 9 marca 2010 r. zatrudnionych było 139 osób,               

a na dzień 31 marca 2012 r. 150 osób. 
 Komisja Rewizyjna prosi Pana Marcina Sierpińskiego o niezbędne dane dotyczące 
zatrudnienia w przejętych Gospodarstwach Pomocniczych Nr 1 i Nr 2. 
  
Ad. 4 

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 11 czerwca 2012 r. (poniedziałek) o godz. 
1400. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Sekretarz Komisji:                                                         Przewodniczący Komisji:                
                    
 Teresa Uzarska          Waldemar Walkiewicz 


