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PROTOKÓŁ NR 41/17 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 18 stycznia 2017 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. Praca nad sprawozdaniem z pracy Komisji w roku 2016. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 2 

Protokół Nr 40/17 został przyjęty jednomyślnie. Głosowanie: za – 4 osoby.  
 
Ad. 3 

Członkowie Komisji przystąpili do prac nad sprawozdaniem z pracy Komisji w roku 
2016. 

 
Ad. 4 

1. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 18 stycznia 2017 r. Starosty 
Otwockiego, znak: S.OS.V.0023.6.2017, o przedłużenie o 14 dni roboczych terminu 
wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do zawartych w protokole                           
z kontroli polityki kadrowej, przebiegu konkursów, pod kątem celowości                      
i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w okresie od 2011 r. do dnia 
kontroli ustaleń, od dnia omówienia protokołu podczas posiedzenia Zarządu 
18.01.2017 r. 

 
Komisja przyjęła do wiadomości ww. pismo.  

 
2. Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 437 z projektu protokołu Nr 121/17                              

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 18 stycznia 2017 r. dot. 
wykreślenia z planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku na 2017 
pkt 7. „Kontrola wykonania kompetencji nadzoru nad prywatnymi domami opieki” 
oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej uwzględniający ww. zmianę. 
 

Ww. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie, w obecności 4 członków Komisji. 
 

3. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 11 stycznia 2017 r. Pana H. M. 
(znak sprawy: SRP. 1510.4.2016) stanowiące ponowienie skargi oraz projekt uchwały 
w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 150/XX/16 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie skargi Pana H. M. na 
działanie Starosty Otwockiego. 
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Ww. projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale                      
Nr 150/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie skargi Pana H. 
M. na działanie Starosty Otwockiego został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie, w 
obecności 4 członków Komisji. 

 
4. W nawiązaniu do wyciągu Nr 8 z projektu protokołu Nr 40/17 z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej w dniu 11 stycznia 2017 r. o przekazanie przez Przewodniczącego Rady 
całej korespondencji w sprawie przekazanej przez radnego Krzysztofa Szczegielniaka 
przy piśmie z dnia 30 marca 2016 r., członkowie Komisji po zapoznaniu się                          
z otrzymanymi z Biura Rady Powiatu materiałami podjęli poniższy wniosek. 

 
Wniosek: 
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytanie: czy Skarżąca otrzymała informację o ustosunkowaniu się do  treści 
zgłoszonych przez nią zarzutów? 

Głosowanie: za – 4 osoby. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie zakończono. 
              

      Przewodniczący Komisji 
 

          Mariusz Szostak 


