
PROTOKÓŁ NR 57/18 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 21 lutego 2018 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 16
15

 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. Zakończenie spraw bieżących. 

4. Rozpoczęcie kontroli zgodnie z planem kontroli w roku 2018. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 
Protokół Nr 56/18 z posiedzenia Komisji został przyjęty 8 głosami „za”.  

 
Ad. 3 
 Analiza przekazanych materiałów.  

 
Ad. 4.  
 Komisja podjęła decyzję o rozpoczęciu kontroli: 

− wykorzystania składników majątku Powiatu w PCZ sp. z o. o. 

− wykonania obowiązków przez Zarząd Powiatu wynikających z ustawy z dnia                        

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami 

 
Ad. 5 
 Przewodniczący Komisji przedstawił sprawę przekazaną Komisji Rewizyjnej przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku dot. wniosku Prezydenta Miasta Otwocka, 

znak: BKS.2001.02.2018, z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z Radnym Powiatu Otwockiego. 

Do przekazanego projektu uchwały została dołączona również opinia prawna dot. terminu na 

podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody lub odnowy wyrażenia zgody na rozwiązanie  

z radnym stosunku pracy, którym związana jest Rada Powiatu. 

 Podczas posiedzenia Komisji głos w dyskusji zabrał Pan Dariusz Sokół – radny 

powiatu, Komendant Straży Miejskiej w Otwocku składając Komisji stosowne wyjaśnienia. 

Radny odniósł się krytycznie do przedstawionego wniosku Prezydenta. 

 Po przeanalizowaniu sprawy, mając na względzie przedstawione argumenty, Komisja 

zgłosiła propozycję zmian do przedmiotowego projektu uchwały: 

− w tytule uchwały wpisać zgodnie z przedłożeniem Wnioskodawcy (Prezydenta 

Otwocka), jednowariantową treść, mianowicie: „w sprawie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie z radnym stosunku pracy” 

− w § 1 przez analogię: „Wyraża się zgodę na rozwiązanie przez Prezydenta Miasta 
Otwocka stosunku pracy z Panem Dariuszem Sokołem – Radnym Rady Powiatu 
w Otwocku.” 

 
Komisja Rewizyjna proponuje Radzie do procedowania podczas sesji projekt uchwały             
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy oraz jego 
odrzucenie w czasie głosowania. Zdaniem Komisji takie działanie będzie skutkowało 



niewyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, a jednocześnie spełni 
żądanie Strony wnoszącej. Wnioskodawca otrzyma wówczas od Rady Powiatu pismo 
informujące o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Znajdzie 
to również odzwierciedlenie w protokole z sesji.  
 

Następnie członkowie Komisji przyjęli poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Rewizyjna odsyła przedmiotowy projekt uchwały do Przewodniczącego Rady 
celem wniesienia zaproponowanych przez Komisję poprawek oraz wnioskuje                                 
o niezwłoczne przekazanie pod obrady Rady Powiatu. 

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 2 osoby. Wniosek został przyjęty.   

 

Ad. 6 
Na tym posiedzenie zakończono. 

              Przewodniczący Komisji 

 

          Mariusz Szostak 


