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PROTOKÓŁ NR 52/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 8 listopada 2017 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Komisji
Krzysztofa Szczegielniaka, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji 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
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku Pani Apolonia
Żołądek, zgodnie z załączoną listą obecności

Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad:

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Skarga z dnia 12.10.2017 r.
4. C.d. rozpoczętej kontroli.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2
Protokół Nr 51/17 z posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za”.

Ad. 3
W dniu 16.10.2016 r. do Rady Powiatu wpłynęła skarga – nauczyciela Zespołu

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku na dyrektora ZSEG. W tym samym dniu
Przewodniczący Rady przekazał sprawę do Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji zapoznali się szczegółowo z treścią skargi. Wiceprzewodniczący
podkreślił, że głównym aspektem skargi jest cofnięcie przez Dyrektora ZSEG rekomendacji
Pana do Nagrody Starosty.

…

Po przeanalizowaniu wyjaśnień do skargi wraz z załączonymi dokumentami oraz
odnosząc je do przepisów prawnych, a zwłaszcza do zapisów art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wskazującym dyrektora jako osobę
w szczególności decydującą w sprawach m.in. przyznawania nagród nauczycielom,
Komisja rekomenduje Radzie Powiatu uznanie skargi za bezzasadną. Komisja
przekazuje Przewodniczącemu Rady projekt stosownej uchwały Rady Powiatu
(w załączeniu) w celu przekazania jej Zarządowi do zaopiniowania zgodnie z § 19 ust. 2
Statutu Powiatu Otwockiego.
Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”.

Ad. 4.
Wiceprzewodniczący K. Szczegielniak zapoznał członków Komisji z projektem protokołu
kontroli ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzeń w odniesieniu do regulaminu pracy
i regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym. Kontrolę przeprowadzono 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,
Członkowie Komisji przedyskutowali jeszcze raz sprawy przedstawione w protokole
i Wiceprzewodniczący poddał projekt protokołu po głosowanie.
Postanowiono o wprowadzeniu do protokołu następującego zapisu:
Komisja stwierdza, że nie ma możliwości zakończyć kontroli ewidencji czasu pracy oraz
wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Otwocku w latach 2016 – 2017 i przedstawić
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pełnego protokołu z kontroli, ponieważ Starosta odmówił przekazania większości
materiałów, o które wnioskowała Komisja Rewizyjna.
Protokół z wprowadzonym zapisem został przyjęty 3 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”.
Protokół w załączeniu.

Komisja wróci do kontynuowania kontroli i zakończy ją po dostarczeniu przez Starostę
wnioskowanych materiałów.
Starosta odmówił przedstawienia materiałów zasłaniając się ochroną danych osobowych.
Komisja zapoznała się z przedłożoną opinią prawną. Opinia dotyczy braku możliwości
przekazania danych dotyczących pracowników, czego członkowie komisji mają świadomość.
Komisja wnioskowała i wnioskuje o dane dla stanowisk, nie dla pracowników. W celu
ochrony danych osobowych w konkretnych przypadkach dane powinny zostać
zanonimizowane.
Komisja ponownie zwraca się do Starosty o ZANONIMIZOWANIE i przedłożenie
Komisji Rewizyjnej:
1. Wykazu otrzymanych w 2016 i 2017 nagród uznaniowych przez pracowników

zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
2. Wykazu stanowisk, dla których w roku 2016 przyznano dodatek funkcyjny

z kwotami dodatku.
3. Wykazu stanowisk, dla których w roku 2016 przyznano dodatek specjalny

z podaniem wysokości dodatku, okresu na jaki dodatek przyznano oraz powodu
jego przyznania.

4. Skanów przedkładanych przez pracownika pracującego w wymiarze powyżej
1 etatu dokumentów ewidencji czasu pracy za lata 2016 i 2017.

5. Wynagrodzenia każdego członka Zarządu Powiatu oraz Skarbnika i Sekretarza
Powiatu w rozbiciu na wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek
specjalny.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5
Wiceprzewodniczący K. Szczegielniak przedstawił przedłożone przez Zarząd Powiatu dwa
wyciągi dotyczące wniosku Komisji o publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej
protokołów z posiedzeń Zarządu.
W jednym wyciągu Zarząd informuje Komisję, że upoważniono Sekretarza Powiatu do
sprawdzenia w ilu starostwach publikuje się protokoły, a w drugim informuje o przekazaniu
wniosku do Komisji Statutowej.

Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.

Wiceprzewodniczący Komisji

Krzysztof Szczegielniak


