
PROTOKÓŁ NR 19/15 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 10 grudnia 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. Przygotowanie projektu planu kontroli na rok 2016. 
2. Zatwierdzenie projektu protokołu kontroli realizacji zadań oświatowych realizowanych 

przez Powiat Otwocki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Struktura 
zatrudnienia w Oświacie Powiatowej oraz w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, w okresie wrzesień 2012 r. – wrzesień 2015 
r. 

3. Ciąg dalszy kontroli nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w ZP ZOZ w latach 
2011-2012 oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w okresie od 2012 r. do 
dnia kontroli. 

4. Skarga dotycząca działań Starosty. 
5. Sprawy różne. 
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
7. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 1  
 Komisja przygotowała projekt planu kontroli na 2016 rok, który zostanie 
zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu. 
 
Ad. 2 
 Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokół z kontroli realizacji zadań oświatowych 
realizowanych przez Powiat Otwocki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. 
Struktura zatrudnienia w Oświacie Powiatowej oraz w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, w okresie wrzesień 2012 r. – wrzesień 2015 r.                                    
(w załączeniu przy XI protokole sesji Rady Powiatu). 
 
Ad. 3 

Komisja kontynuowała kontrolę nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego                         
w ZP ZOZ w latach 2011-2012 oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w 
okresie od 2012 r. do dnia kontroli. 

Komisja zapoznała się z dostarczonymi przez Zarząd dokumentami. Uznano, że 
należy wystąpić o dodatkowe informacje i materiały (pismo w załączeniu). 

 
Ad. 4 
 Komisja zapoznała się ze skargą Pani B.O. w sprawie braku udzielenia odpowiedzi 
właściwego organu na petycję mieszkańców. 
 Komisja wystąpiła do Zarządu Powiatu o przekazanie kompletu korespondencji w tym 
zakresie (pismo w załączeniu). 



 
Ad. 5 
 W sprawach różnych część radnych poinformowała, że przygotowała pismo i 
poprosiła o dołączenie kopii do protokołu. Pismo zostanie niezwłocznie przekazane 
adresatowi.  

  
Ad. 6 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 7 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

          Przewodniczący Komisji: 
 
                           Mariusz Szostak 
 
 
 
 
 
 
 


