
PROTOKÓŁ NR 45/12 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 21 maja 2012 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Waldemara Walkiewicza odbyło w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku.        
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Pani 
Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu                

w Otwocku za 2011 rok. 
4. C.d. kontroli procedury naboru w trybie konkursowym, na wolne stanowiska urzędnicze     

w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 
5. Sprawy różne. 
 
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 
 Na posiedzenie przybyła Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu. Pani Skarbnik 
przygotowała dla Komisji Rewizyjnej dodatkowe materiały umożliwiające analizę realizacji 
budżetu za rok 2011, a mianowicie: 

− wydatki na wynagrodzenia wg jednostek organizacyjnych w 2011 r. i dla porównania 
w 2010 r. 

Stwierdzono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2011 r. wzrosły w stosunku do 
2010 r. – 3.591.875 zł  tj. 6,4 %. 
W szczególności duży wzrost dotyczył wynagrodzeń i pochodnych w Oświacie Powiatowej, 
gdzie zanotowano wzrost o 2.365.428 zł. tj. 7,7%. Wzrost nastąpił również w administracji     
o kwotę 474.631 zł tj. 6,6%. 
Najwyższy wzrost płac wystąpił w Zarządzie Dróg Powiatowych o 166.313 zł tj. o 9,2%                       
i w Powiatowym Urzędzie Pracy – 196.530 zł tj. 11,4%. 
Pomimo wysokiego procentowego wzrostu w obydwu instytucjach nie rzutowało to na ogólny 
wynik Starostwa. 
 Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku 
do planu z początku roku o 587.290 zł tj. ok. 6%. Natomiast dochody majątkowe w stosunku 
do planu na 1 stycznia 2011 r. wyniosły tylko 31%. 
 
Ad. 4 

W związku z prowadzoną przez Komisję Rewizyjną kontrolą procedury naboru           
w trybie konkursowym, na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym              



w Otwocku, Komisja zwraca się z prośbą do Pani Starosty o podanie wszystkich 
zatrudnionych w Starostwie w okresie podanym w uchwale Nr 144/XVII/12 Rady Powiatu    
w Otwocku z dnia 29 marca 2012 r. tj. od 9 grudnia 2010 r. do 8 marca 2012 r. 

Jednocześnie prosimy o podanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego 
kandydatów na dane stanowiska. 

 
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 4 czerwca 2012 r. (poniedziałek) o godz. 

1400. 
 

Na tym posiedzenie zakończono.  
   
      

Sekretarz Komisji:                                                         Przewodniczący Komisji:                
                    
 Teresa Uzarska          Waldemar Walkiewicz 

 


