
1

PROTOKÓŁ NR 63/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 28 sierpnia 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 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. Przyjęcie protokołów z kontroli.
4. Informacja o ustosunkowaniu się Zarządu do protokołu z kontroli – wyciąg.
5. Rozpatrzenie pism, jakie wpłynęły do Komisji:

a) skarga z dnia 08.08.2018 r.,
b) e-mail z dnia 16.08.2018 r.

6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2
Protokół Nr 62/18 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie w obecności

5 członków Komisji.

Ad. 3
Zaprezentowano projekt protokołu z kontroli celowości zawierania umów przez

Powiat Otwocki w latach 2015 – 2016 na przykładzie Starostwa Powiatowego w Otwocku
oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania składników majątku
Powiatu w PCZ sp. z o. o. został przyjęty jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji.
Komisja kieruje go do Zarządu Powiatu.

Ad. 4
Komisja zapoznała się z wyciągiem Nr 960 z protokołu Nr 206/2018 z posiedzenia

Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 27 czerwca 2018 r. i postanowiła przekazać Radzie
Powiatu w Otwocku 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, wraz z ww. wyciągiem.

Ad. 5
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji:

a) skarga z dnia 08.08.2018 r.,

Komisja zapoznała się ze skargą z dnia 8 sierpnia 2018 r. Pani K. R.-L. na Powiatowe
Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie przekazania ww. skargi, który został
zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie w obecności 5 członków Komisji.

Komisja kieruje go do Zarządu Powiatu wraz z wnioskiem o zobowiązanie organów
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Spółki do poinformowania Komisji o sposobie załatwienia sprawy.

b) e-mail z dnia 16.08.2018 r.

Sprawa zostanie omówiła na następnym posiedzeniu komisji.

Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Mariusz Szostak


