
PROTOKÓŁ NR 19/11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Waldemara Walkiewicza odbyło w siedzibie Starostwa. W spotkaniu udział wzięli 
członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Dalszy ciąg rozpatrywania skargi Pana ’ zam. w Otwocku.
4. Zapoznanie się ze skargą Pana ' zam. w Majdanie gm. Wiązowna.
5. Dalszy ciąg kontroli kosztów funkcjonowania Zarządu Powiatu za rok 2010.

Ad. 1
W spotkaniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Radni jednogłośnie zatwierdzili 

porządek obrad.

Ad. 2
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2011 r. uznała skargę z dnia 

15 czerwca 2011 r. Pana r zam. w Otwocku na niezałatwienie sprawy
przez Starostę Otwockiego za zasadną.

Natomiast Komisja nie jest w stanie zająć stanowiska w tej części skargi, która 
dotyczy nadmiernego hałasu powstałego w wyniku działalności baru zlokalizowanego 
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku, ponieważ nie 
przeprowadzono pomiaru natężenia hałasu i brak decyzji inspektora ochrony środowiska 
w tej sprawie.

Ad. 4
Po zapoznała się ze skargą z dnia 5 sierpnia 2011 r. Pana zam.

w Majdanie gm. Wiązowna na działanie Starosty Otwockiego dot. niezałatwienia sprawy 
w terminie, Komisja Rewizyjna zwraca się do Radcy Prawnego z zapytaniem, czy Starostwo 
Powiatowe ma obowiązek udzielenia odpowiedzi zainteresowanemu w powyższej sprawie.

Ad. 5
Komisja Rewizyjna zwraca się z pytaniem -  kto jest odpowiedzialny za nawarstwianie 

się niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za 3 lata Starosty Krzysztofa Boczarskiego, 
skoro obowiązek wykorzystania urlopu upływa z dniem 31 marca każdego roku.

Komisja dwukrotnie występowała z powyższym pytaniem do Radcy Prawnego 
(wyciągi z dnia 26 lipca 2011 r. i 11 sierpnia 2011 r.) lecz nie uzyskała odpowiedzi.



Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 września 2011 r. 
(poniedziałek) o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 
13.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Komisji: Przewodniczący Komisji:

Teresa Uzarska Waldemar Walkiewicz


