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PROTOKÓŁ NR 24/16 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 22 marca 2016 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.  

Przewodniczący Komisji poinformował, iż do porządku obrad włączył rozpatrzenie 
skargi z dnia 14.03.2016 r., która wpłynęła do Komisji po przedstawieniu członkom projektu 
porządku posiedzenia. Następnie przedstawił poniższy porządek obrad, który został przyjęty 
jednomyślnie przez członków Komisji.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. C.d. 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. Rozpatrzenie skargi z dnia 24.02.2016 r. oraz skargi z dnia 14.03.2016 r. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Sprawy różne.  
6. Zakończenie posiedzenia.   
 
Ad. 2 
 

Komisja prowadziła dalsze prace 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. Następnie Przewodniczący zaprezentował projekt 
protokołu z kontroli, który został szeroko omówiony, a radni zgłosili uwagi.  
Po wprowadzeniu do protokołu ustaleń z bieżącego posiedzenia Przewodniczący roześle 
projekt wszystkim członkom. Otrzymane ostatnio od Wicestarosty Otwockiego                                       
materiały z dnia 21.03.2016 r. mają istotne znaczenie dla oceny sprawy, wymagają jednak 
doprecyzowania i korekty. W załączeniu – pismo do Wicestarosty. 

 
Ad. 3 
 

1) Rozpatrzenie skargi z dnia 24.02.2016 r.  
 

Komisja zapoznała się z ww. skargą. W kwestii uzyskania pełnej dokumentacji Komisja 
wystąpi do Starosty z pismem.  

 
2) Rozpatrzenie skargi z dnia 14.03.2016 r. 

 
Komisja zapoznała się z ww. skargą i wystąpi do Starosty z zapytaniem o pełną 
dokumentację. Skarżący zarzuca brak odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2015 r.                             
W związku z czym Komisja prosi o informację, czy była taka odpowiedź udzielona?                            
 
W załączeniu – pismo do Starosty. 
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Ad. 4 
 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 
 Przewodniczący zaprezentował dokumentację, jaka pojawiła się w teczce Komisji,                       
a która dotyczy: 
 

a) pisma z dnia 26.01.2016 r. Wojewody Mazowieckiego, znak LEX-I.40.17.2016.BB,                     
w sprawie niewykonania przez Zarząd Powiatu § 4 ust. 2 uchwały Nr 141/XVII/12 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 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. – 
dekretacja 11.03.2016 r. Przewodniczącego Rady do Komisji Rewizyjnej wraz                             
z odpowiedzią udzieloną przez Przewodniczącego Rady przy piśmie z dnia 
26.02.2016 r.;  
 

b) pisma z dnia 02.02.2016 r. Dyrektora Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, znak LEX-I.40.27.2016.BB, w sprawie wniosku 
złożonego do Wojewody o wyjaśnienie sprawy – dekretacja 11.03.2016 r. 
Przewodniczącego Rady do Komisji Rewizyjnej wraz z odpowiedzią udzieloną przez 
Przewodniczącego Rady przy piśmie z dnia 15.02.2016 r.;  

 
c) pisma z dnia 12.02.2016 r. Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie, znak WZ-IV.9613.5.17.2016.ES, dot. zastrzeżeń                       
w zakresie działania PCZ – dekretacja 11.03.2016 r. Przewodniczącego Rady do 
Komisji Rewizyjnej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Przewodniczącego Rady 
przy piśmie z dnia 26.02.2016 r.; 

 
d) pisma z dnia 10.03.2016 r. Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.                        

w  odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2016 r. Konsultanta Krajowego w Dziedzinie 
Pediatrii w sprawie sytuacji na Oddziale Pediatrii PCZ – w nawiązaniu do dyskusji, 
jaka wywiązała się podczas XIII sesji Rady Powiatu w Otwocku 17 marca 2016 r.  

 
Ad. 6 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

          Przewodniczący Komisji: 
 
                           Mariusz Szostak 
 


