PROTOKÓŁ NR 12/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 4 czerwca 2019 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13, w godzinach 1615 – 1745. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji,
zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tadeusz
Marek Płaczek.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Zakończenie kontroli w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku i podpisanie
protokołu z kontroli.
4. Cd. prac nad wnioskiem absolutoryjnym.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia..
Ad. 1
Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.
Ad. 2
Przewodniczący poddał pod głosowanie Protokół Nr 9/19 z 7 maja 2019 r., Protokół
Nr 10/19 z 23 maja 2019 r. oraz Protokół Nr 11/19 z 29 maja 2019 r.
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 3
Przewodniczący odczytał Protokół pokontrolny z kontroli Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Otwocku. Członkowie Komisji przedyskutowali protokół i nanieśli kilka
drobnych poprawek. Postanowiono, że jego ostateczna wersja zostanie przegłosowana na
kolejnym posiedzeniu.
Ad. 4
Członkowie Komisji zapoznali się z przygotowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych
wykazem należności z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umorzeń tych należności. Dyrektor
ZDP odpowiadał na pytania członków komisji związane z umorzeniami. Uwagę komisji
zwrócił fakt umorzeń w wyniku przedawnienia. W ocenie Komisji Zarząd Dróg Powiatowych
wysyłał zbyt późno tytuły wykonawcze. Podkreślono także fakt zbyt długich działań
windykacyjnych przez Urzędy Skarbowe. Podano przykład jednego postępowania, które
rozpatrywane było przez US 7 lat. W tym czasie należności się przedawniły. Członkowie
Komisji zasugerowali Dyrektorowi, aby ZDP wcześniej wysyłał tytuły wykonawcze oraz
rozważył możliwość wnoszenia skarg na te postępowania urzędów skarbowych, które
powodują przedawnienie spraw.
Zapoznano się także z przedłożoną przez członków komisji analizą wykonania
budżetu w zakresie dróg powiatowych. Komisja zauważyła brak dotacji na drogi powiatowe
z Miasta Józefowa, podczas gdy inne gminy takie dotacje przekazywały.

1

Ad. 5
1. Komisja postanowiła, że „Kontrolę przetargu na sprzątanie i żywienie w Powiatowym
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” rozpocznie oficjalnie od następnego posiedzenia.
2. Termin następnego posiedzenia ustalono na 11 czerwca 2019 r.

Przewodniczył i protokołował:
Krzysztof Szczegielniak
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