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PROTOKÓŁ NR 61/18 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 22 maja 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 posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Wniosek absolutoryjny. 

4. Protokół z kontroli wykonania obowiązków przez Zarząd Powiatu wynikających z 

ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 
Protokół Nr 60/18 z posiedzenia Komisji został przyjęty 6 głosami „za”, w obecności 

6 członków Komisji.   

Jeden Członek Komisji spóźnił się na ten punkt. 

 
Ad. 3 
  

1) Przewodniczący poddał pod dyskusję wykonanie budżetu Powiatu za 2017 rok. 

Komisja pozytywnie odniosła się do wykonania budżetu i zaopiniowała je 

pozytywnie, choć z drobnymi uwagami. 

Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie pozytywną opinię o wykonaniu budżetu 
Powiatu za 2017 rok. 
 

2) Jednocześnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                        
z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2017 rok.  

 
3) Przewodniczący zaprezentował projekt wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2017 rok. 

 
Komisja przegłosowała ww. wniosek w następujący sposób: 
za – 5 głosy, przeciw – 1 głosy, wstrzymujących się – 1 głosów; 
w obecności 7 członków Komisji. 
 
Komisja Rewizyjna podjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 
Powiatu w Otwocku za 2017 rok. 
 

Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2017 rok. 



2 

 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 

 
Komisja Rewizyjna podjęła pozytywną opinię o ww. projekcie w głosowaniu: 4 głosy za; 
1 przeciw, 2 wstrzymujące. 

 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt protokołu, omówił wymogi nałożone ustawą. 

Przed wydrukiem na czysto, rozpatrzone zostaną ewentualne uwagi Członków Komisji.  

 
Ad. 5 
Pytanie o wcześniejszy wniosek Komisji do Zarządu o publikację protokołów z posiedzeń – 

prośba o odpowiedź. 

 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

              Przewodniczący Komisji 

 

          Mariusz Szostak 


