
PROTOKÓŁ NR 2/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 lutego 2015 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji
Pana Henryka Mariusza Szostaka odbyło w siedzibie Starostwa w Otwocku, ul. Górna 13.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami
obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skarg.
2. Przygotowanie do przeprowadzenia kontroli w ZDP.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący przedstawił skargę zam. na działanie

Starosty Otwockiego.
Przedmiotem skargi jest nienależyte realizowanie zadań w zakresie ochrony

środowiska i przyrody oraz dróg publicznych.
Komisja zapoznała się z pismem z dnia 9 lutego 2015 r. S.OŚ.II.6164.64.2013/2014

Starosty Otwockiego dot. wyjaśnień o podjętych czynnościach poruszonych w skardze
(w załączeniu).

Komisja analizowała, czy zachowane zostały terminy wszczęcia postepowania.
Po złożeniu wyjaśnień przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Panią Magdalenę
Żurawską stwierdzono, że 17 października 2014 r. nastąpiło wszczęcie postepowania,
a 17 grudnia 2014 r. zostały wydane decyzje.

Terminy administracyjne zostały zachowane przez Nadleśnictwo Celestynów.
Komisja nie dopatrzyła się okoliczności uzasadniających zarzuty. W jednym

przypadku decyzja jest egzekwowana, a w drugim trwa proces odwoławczy w
Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

W związku z powyższym jednogłośnie uznano skargę za bezzasadną.

W sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Andriollego 40 w Otwocku na
działalność Starosty Otwockiego, wyjaśnień udzielił Dyrektor Wydziału Architektury i
Budownictwa Pan Mariusz Okoński.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismem z dnia 9 lutego 2015 r. Dyrektora w/w
Wydziału w przedmiotowej sprawie, które stanowi załącznik do protokołu.

Rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej zostało przeniesione ze względów
prawnych na następne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 lutego 2015 r.

Ad. 2
Komisja poczyniła przygotowania do przeprowadzenia kontroli Zarządu Dróg

Powiatowych w Otwocku pod kątem prawidłowości gospodarki finansowej - prowadzenie
przetargów oraz kontroli rozliczenia inwestycji powiatowej w Otwocku budowa ul. Batorego
i Kraszewskiego.



Ad. 3
Członkowie Komisji nie zgłosili spraw różnych.

Ad. 4
Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji w dniu 15 stycznia 2015 r. został przyjęty

jednogłośnie.

Ad. 5
Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 26 lutego 2015 r. (czwartek)

o godz. 1615 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Komisji: Przewodniczący Komisji:

Dariusz Sokół Henryk Mariusz Szostak


