
PROTOKÓŁ NR 68/13 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 7 stycznia 2013 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Waldemara Walkiewicza odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku 
przy ul. Górnej 13. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Atłowski. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Ciąg dalszy kontroli struktury zatrudnienia w Oświacie Powiatowej oraz w placówkach 

oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, w kontekście liczby 
uczniów, w okresie – wrzesień 2008 r. – wrzesień 2011 r. 

4. Zakończenie obrad. 
 
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 wróciła do sporządzania dokumentacji – protokołu z kontroli 
struktury zatrudnienia w Oświacie Powiatowej oraz w placówkach oświatowych dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, w kontekście liczby uczniów, w okresie – 
wrzesień 2008 r. – wrzesień 2011 r. Ponieważ do 7 stycznia 2013 r. Komisja nie otrzymała 
informacji niezbędnych do zakończenia kontroli w zakresie kwestii dotyczących Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku zgłoszonych przez Związki 
Zawodowe w piśmie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w zestawieniu z odpowiedzią udzieloną przez 
p.o. Dyrektora ZP ZOZ w Otwocku w piśmie z dnia 27 września 2012 r. Dotyczy to pkt. 10 
(ostatniego) zapytań związków zawodowych. 

Dnia 28 grudnia 2012 r. Komisja Rewizyjna wystąpiła pisemnie do Przewodniczącego 
Rady Tomasza Atłowskiego o interwencję, aby odpowiedź Powiatowego Centrum Zdrowia 
na zapytanie Komisji  została udzielona w trybie pilnym. 

Pan Przewodniczący na spotkaniu Komisji w dniu 7 stycznia 2013 r. zobowiązał się 
do interwencji w w/w sprawie. 
 
Ad. 4 

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 14 stycznia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 
1430 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy ul. Górnej 13. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Sekretarz Komisji:                                                              Przewodniczący Komisji: 
                    
          Teresa Uzarska               Waldemar Walkiewicz 

 


