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PROTOKÓŁ NR 35/16 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 12 października 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: 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu Nr 34/16 z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Skarga z dnia 11.09.2016 r.  
4. C.d. kontroli wydatków na kulturę, promocję i sport w okresie od 2014 do dnia kontroli. 
5. Rozpoczęcie prac nad kontrolą kosztów utrzymania dzieci w Domach dla Dzieci                           

i rodzinach zawodowych, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli. 
6. Rozpoczęcie prac nad kontrolą polityki kadrowej, przebieg konkursów, pod kątem 

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

7. Sprawy bieżące.  
8. Zakończenie posiedzenia.    
 
 

Następnie członkowie Komisji przegłosowali zdjęcie z porządku obrad pkt. 4 oraz 
wniesienie dwóch punktów dotyczących rozpatrzenia skarg, mianowicie skargi z dnia 
05.09.2016 r. oraz skargi z dnia 06.10.2016 r. 

 
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu Nr 34/16 z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Skarga z dnia 11.09.2016 r.  
4. Skarga z dnia 05.09.2016 r. 
5. Skarga z dnia 06.10.2016 r. 
6. Rozpoczęcie prac nad kontrolą kosztów utrzymania dzieci w Domach dla Dzieci                        

i rodzinach zawodowych, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli. 
7. Rozpoczęcie prac nad kontrolą polityki kadrowej, przebieg konkursów, pod kątem 

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

8. Sprawy bieżące.  
9. Zakończenie posiedzenia.    

 
 
Ad. 2 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3  

Po rozważaniu odpowiedzi na zarzuty przedstawione w skardze z dnia 11 września                
2016 r., Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Powiatu, aby ww. skargę na działanie 
Starosty Otwockiego dotyczącą ustalenia linii brzegowej rzeki Kanał Osiecki uznać za 
bezzasadną. 
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Ad. 4 
Po rozważaniu odpowiedzi na zarzuty przedstawione w skardze z dnia 5 września 

2016 r., Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Powiatu, aby ww. skargę na działanie 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku uznać za bezzasadną. 
 
Ad. 5 

Po rozważaniu odpowiedzi na zarzuty przedstawione w skardze z dnia 6 października 
2016 r., Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Powiatu, aby ww. skargę na Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku uznać za bezzasadną. 
 
Ad. 6 

Komisja Rewizyjna rozpoczęła prace nad kontrolą kosztów utrzymania dzieci                        
w Domach dla Dzieci i rodzinach zawodowych 
  W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Komisja powołała zespół kontrolny                      
w składzie 4 członków Komisji. Przewodniczący komisji udzielił członkom pisemnego 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres i termin kontroli (pismo 
w załączeniu). 

Poza tym Przewodniczący Komisji przygotował pismo informujące Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o przeprowadzeniu ww. kontroli 
wyznaczając termin jej rozpoczęcia oraz prosząc o przygotowanie konkretnych danych 
dotyczących kosztów utrzymania dzieci przebywających w powiatowych Domach dla Dzieci 
i Rodzinach Zawodowych (pismo w załączeniu). 
 
Ad. 7 

Komisja Rewizyjna rozpoczęła prace nad kontrolą polityki kadrowej, przebieg 
konkursów, pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 
  W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Komisja powołała zespół kontrolny                      
w składzie 4 członków Komisji. Przewodniczący komisji udzielił członkom pisemnego 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres i termin kontroli (pismo 
w załączeniu). 

Poza tym Przewodniczący Komisji przygotował pismo informujące Starostę 
Otwockiego o przeprowadzeniu ww. kontroli wyznaczając termin jej rozpoczęcia oraz 
prosząc o przygotowanie konkretnych danych dotyczących polityki kadrowej prowadzonej                        
w Starostwie Powiatowym (pismo w załączeniu). 
 
Ad. 8 
 Komisja zapoznała się z e-mailem z dnia 11 października Biura Kultury i Promocji 
oraz odpowiedzią na ww. wiadomość Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej (e-maile                  
z dnia 11.10.2016 r. w załączeniu). Ww. wiadomości dotyczyły pisma z dnia 4 października 
2016 r. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  skierowanego do Członka Zarządu Powiatu 
Radnego Romana Zdunika o przesłanie wymienionych w piśmie materiałów w sprawie 
prowadzonej kontroli wydatków na kulturę, promocję i sport (pismo w załączeniu).  
 
Ad. 9 

Na tym posiedzenie zakończono. 
              
 

        Przewodniczący Komisji 
 
            Mariusz Szostak 


