
PROTOKÓŁ NR 15/15 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 20 sierpnia 2015 r. 

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Mariusza Szostaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku,  
ul. Górna 13. 
W spotkaniu, które rozpoczęło się o godzinie 1615 wzięli udział członkowie Komisji zgodnie              
z załączoną listą obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. C.d. kontroli kosztów utrzymania samochodów służbowych wykorzystywanych                              

w Starostwie w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.  
2. Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w ZP ZOZ w latach 2011-2012 r. 

oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w okresie od 2012 r. do dnia 
kontroli.  

3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1  
 Komisja kontynuowała kontrolę kosztów utrzymania samochodów służbowych 
wykorzystywanych w Starostwie w okresie od 2011 r. do dnia kontroli, badając otrzymane 
materiały: 

− wykaz ryczałtów na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, 
− rozliczenie kilometrów, 
− umowy na wykorzystywanie samochodów służbowych.  

 
Komisja zawraca się z prośbą do Zarządu Powiatu o przedstawienie oświadczeń,                           

o których mowa w § 3 umowy o wykorzystywanie samochodów służbowych. 
 
Ad. 2 
 Komisja rozpoczęła kontrolę nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w ZP ZOZ 
w latach 2011-2012 r. oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w okresie od                    
2012 r. do dnia kontroli. 

Komisja zapozna się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji dot.                      
ZP ZOZ oraz PCZ Sp. z o.o. 

 
Ad. 3 
 Komisja zapoznała się z wyciągiem Nr 95 z projektu protokołu Nr 34/15 z 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 31 lipca 2015 r. dot. protokołu Komisji 
Rewizyjnej z dnia 2 lipca 2015 r. z kontroli wykonania uchwały Nr 196/XXIII/12 Rady 
Powiatu w Otwocku                       z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przekształcenia 
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Otwocku w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości  na czas oznaczony do 30 lat oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (wyciąg w załączeniu). 
Zarząd Powiatu (w obecności 4 członków) przyjął do wiadomości ww. protokół Komisji 
Rewizyjnej. 
 
 



  
Ad. 4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

          Przewodniczący Komisji: 
 
                           Mariusz Szostak 
 
 
 


