PROTOKÓŁ NR 38/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 6 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji
Radnego 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 przedstawił poniższy porządek obrad:
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Skarga z dnia 10.11.2016 r.
4. Zatwierdzenie protokołu z kontroli wydatków na kulturę, promocję i sport w okresie
od 2014 do dnia kontroli.
5. Zaprezentowanie protokołu z kontroli kosztów utrzymania dzieci w Domach dla
Dzieci i rodzinach zawodowych, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Protokół Nr 37/16 został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
W sprawie skargi z dnia 10.11.2016 r. wyjaśnień udzielił Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Mariusz Okoński.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił poniższe projekty uchwał celem
zaopiniowani
1) w sprawie skargi Pana

na działanie Starosty Otwockiego;

Komisja Rewizyjna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
2) w sprawie przekazania skargi oraz wniosku.
Komisja Rewizyjna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Ad. 4
Członkowie Komisji jednomyślnie zatwierdzili protokół z kontroli wydatków na
kulturę, promocję i sport w okresie od 2014 do dnia kontroli. Głosowanie: za – 6 osób.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji zaprezentował protokół z kontroli kosztów utrzymania dzieci
w Domach dla Dzieci i rodzinach zawodowych, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.
Zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji.
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Ad. 6
Nie zgłoszono żadnych spraw bieżących.
Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 21.11.2016 r. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. prowadzonej
kontroli polityki kadrowej, przebiegu konkursów;
3) pismo z dnia 21.11.2016 r. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. prowadzonej
kontroli wydatków na kulturę, promocję i sport;
4) pismo z dnia 27.10.2016 r. Członka Zarządu Powiatu Romana Zdunika
dot. ww. kontroli;
5) pismo z dnia 25.11 2016 r. Kierownika Biura Kultury i Promocji dot. ww. kontroli;
6) pismo z dnia 30.11.2016 r. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. posiedzenia
Komisji w dniu 6 grudnia br.

Przewodniczący Komisji
Mariusz Szostak
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