
PROTOKÓŁ NR 18/15 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 17 listopada 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 oraz 
Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska-Smółka, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Kontynuowanie 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. 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 1  
 Komisja kontynuowała kontrolę 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.  

Komisja uzyskała dodatkowe dokumenty i szerokie wyjaśnienia, których udzielała na 
bieżąco Pani Dyrektor. 
 
Ad. 2 
 

1. Brak odpowiedzi Zarządu Powiatu na zalecenia pokontrolne dot. z kontroli utrzymania 
samochodów służbowych wykorzystywanych w Starostwie w okresie od 2011 r. do 
dnia kontroli. 
 

2. Brak odpowiedzi Zarządu Powiatu na wyciąg Nr 2 z dnia 22 września 2015 r. Komisji 
Rewizyjnej w sprawie kontroli 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. Kontrole ujęte w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok tj.:  
1) Kontrola polityki kadrowej, przebieg konkursów, pod kątem celowości                               

i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w okresie od 2011 r. do 
dnia kontroli; 

2) Kontrola kosztów utrzymania dzieci w Domach dla Dzieci i rodzinach 
zawodowych, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli; 

zostaną przeprowadzone przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej. 

 
 

 
 



Ad. 3 
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

          Przewodniczący Komisji: 
 
                           Mariusz Szostak 
 
 
 
 
 
 


