
 
PROTOKÓŁ NR 111/14 

 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 26 czerwca 2014 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Waldemara Walkiewicza odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku 
przy ul. Górnej 13. 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. Zapoznanie się ze skargami. 
4. Zakończenie obrad. 
 
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 
1. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą Pana T. S., reprezentującego 

Stowarzyszenie Ratujmy Naturę z siedzibą w Otwocku Wielkim ul. Zamkowa 50. 
Skarga ta wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dniu 17.06.2014 r. i została 
zarejestrowana pod Nr 21702. Do skargi załączone są wycinki prasowe oraz kopia 
mapy terenu, na którym umieszczony jest obszar objęty przedmiotem skargi. 
Załączono również korespondencję Pana T.S. do Zarządu Dróg Powiatowych (pismo  
z dnia 12.02.2014 r.) oraz do Starosty Otwockiego (pismo z dnia 14.02.2014 r.), a 
także wyjaśnienie KZGW (pismo z dnia 26.02.2014 r.) dotyczące kwalifikacji rowu 
przydrożnego w świetle przepisów ustawy Prawo wodne.  
 

Komisja wnosi do Pani Starosty o wydelegowanie na następne spotkanie 
pracownika, który prowadzi tą sprawę w imieniu Starosty, w celu udzielenia 
odpowiedzi na liczne pytania. 

Pracownika zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu                     
7 lipca 2014 r.  o godz. 1400.  

 
2. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą Państwa C. i Z. L. zam. w Wiązownie              

w sprawie „… przekroczenia uprawnień lub niedopełnienie obowiązków…” 
przekazanej przez  Kierownika Oddziału Gospodarki Nieruchomościami Skarbu 
Państwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo z dnia 
11.06.2014 r. SPN-IV.750.1.97.2014.JM). 
 

Do Państwa C. i Z. L. zostało skierowane pismo znak: SRP.1510.2.2014              
w celu ustalenia przedmiotu skargowego. 

 
 

 



Ad. 4 
Następne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 7 lipca 2014 r. (poniedziałek)              

o godz. 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
                 
                                       Przewodniczył i protokołował 

     Przewodniczący Komisji:  
 
 
                                       Waldemar Walkiewicz 
 
 
 
 
 
 


