
 
projekt 11 

UCHWAŁA NR ............ 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia .................................... 

 

w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej  

przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku  

analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji 
 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 Statutu 

Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 10040 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 
 

§ 1. W związku z analizą wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji, 

po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym oraz zastrzeżeniami do protokołu wniesionymi 

przez Starostę, zobowiązuje się Zarząd Powiatu do usunięcia stwierdzonych w wyniku 

kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do: 

1) rozwiązania ze Starostą umowy na używanie samochodu służbowego do celów 

prywatnych; 

2) wprowadzenia „Kalendarza – harmonogramu pracy kierowców”, jako dokumentu 

zawierającego informacje o dniach i godzinach pracy oraz celu wyjazdu, osoby 

wnioskującej o wyjazd, kierowcy wykonującego kurs,  z którego będzie wynikało,  

że Starostwo prowadzi kontrolę nad powtarzającymi się wyjazdami;   

3) powoływania do organów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie;  

4) określenia przez Zgromadzenie Wspólników np. w Akcie Założycielskim trybu i zasad 

wyboru w skład Rady Nadzorczej przedstawiciela pracowników; 

5) wprowadzenia monitoringu elektronicznego w budynkach Starostwa; 

6) dokonywania zmian w Regulaminie Organizacyjnym wyłącznie na mocy uchwały 

Zarządu; 

7) podawania każdorazowo daty w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska; 

8) nawiązywania w większym stopniu współpracy z NGO w wyniku rozstrzygnięcia 

otwartych konkursów ofert, ogłaszanych w ramach realizacji programu współpracy  

z organizacjami, zaś w mniejszym w wyniku uznaniowego rozpatrzenia 

pozaplanowych wniosków zewnętrznych składanych w trakcie roku budżetowego. 

9) przywrócenia wydarzenia pod nazwą Powiatowy Festiwal Kultury oraz do idei 

promowania twórców z terenu Powiatu Otwockiego podczas tego wydarzenia; 

10) opublikowania rejestru stowarzyszeń w Biuletynie Informacji Publicznej, a także 

publikacja na stronie Powiatu Otwockiego zwięzłego poradnika dla NGO o zasadach 

działania i rejestracji stowarzyszeń zwykłych. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu w terminie  

do 31 stycznia 2020 r. informacji o podjętych w tym zakresie działaniach. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Adwokat Marek Bajson 



 

 

Uzasadnienie 

 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu dokonała analizy wniosków pokontrolnych  

z 11 kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną V kadencji. Komisja stwierdza,  

że Zarząd Powiatu V Kadencji wykonał tyko część zaleceń. Niestety Zarząd Powiatu VI 

kadencji, pomimo monitów Komisji, również nie zareagował na wskazane zalecenia i część  

z nich nadal nie została zrealizowana.  

Zgodnie z § 43 ust. 2 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r.  

poz. 10040, z późn. zm.): 

„Komisja rewizyjna przedstawia radzie protokół z kontroli wraz ze stosownymi wnioskami.  

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych decyduje rada.”. 

W związku z powyższym podjęcia uchwały jest zasadne.   

 

 

Opracował: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Krzysztof Szczegielniak 

 

 

  

 

Sekretarz Powiatu 

Andrzej Solecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


