PROTOKÓŁ NR 50/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 13 września 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 oraz Starosta Otwocki Mirosław Pszonka, 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. C.d. rozpoczętej kontroli ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzeń w odniesieniu do
regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym.
4. Rozpoczęcie nowej kontroli zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w roku
2017.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Protokół Nr 49/17 z posiedzenia Komisji został przyjęty 6 głosami „za”.
Ad. 3
Zgodnie z uchwałą Nr 159/XXI/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, Komisja
kontynuowała kontrolę ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzeń w odniesieniu do
regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym.
Członkowie Komisji zapoznali się z dodatkowymi wyjaśnieniami Starosty, który
odpowiadał na pytania.
Starosta poinformował jednocześnie, że nie przekaże odpowiedzi na większość
przedłożonych przez Komisję wniosków, ponieważ jest to zdaniem Starosty niezgodne
z prawem. Przedłożył opinię prawną przygotowaną przez radcę prawnego Starostwa.
Zdaniem radnego K. Szczegielniaka przedłożona opinia prawna dotyczy braku możliwości
udostępniania wynagrodzeń pracowników Starostwa, a Komisja wnioskowała o dane dla
stanowisk pracy.
Ad. 4
Zgodnie z uchwałą Nr 159/XXI/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, Komisja
przystąpiła do kontroli:
1) celowości zawierania umów przez Powiat Otwocki w latach 2015 – 2016 na
przykładzie wybranych jednostek;
2) wykonania kompetencji nadzoru nad stowarzyszeniami.
Komisja ustanowiła dwa zespoły kontrolne:
1) I Zespół w składzie: Krzysztof Szczegielniak – Przewodniczący Zespołu, Bogumiła
Więckowska, Zdzisław Zych i Dariusz Sokół;
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2) II Zespół w składzie: Mariusz Szostak – Przewodniczący Zespołu, Kazimierz Ciorga,
Piotr Mateusz Kudlicki i Janusz Goliński.
Zespół I zajmie się kontrolą celowości zawierania umów przez Powiat Otwocki w latach
2015 – 2016 na przykładzie wybranych jednostek.
Zespół II zajmie się kontrolą wykonania kompetencji nadzoru nad stowarzyszeniami.
Ad. 5
Przewodniczący M. Szostak przedstawił przedłożoną przez Zarząd Powiatu opinię
prawną, dotyczącą braku obowiązku publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej
protokołów z posiedzeń Zarządu. Członkowie Komisji odnieśli się do opinii prawnej
podnosząc, że komisja posiada przedstawioną w opinii wiedzę. Podkreślili jednak, że brak
obowiązku publikacji protokołów, nie wyklucza możliwości ich publikowania i o to komisja
wnioskowała. Komisja ponownie wnioskuje o publikację protokołów z posiedzeń Zarządu
Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Mariusz Szostak

2

