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PROTOKÓŁ NR 13/19 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 11 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 16
15

 – 17
00

. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, 

zgodnie z załączoną listą obecności. 
 

Zaproponowany porządek posiedzenia:  

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zakończenie prac nad wnioskiem absolutoryjnym i głosowanie wniosku. 

4. Cd. kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kadencji. 

5. Rozpoczęcie kontroli przetargu na sprzątanie i żywienie w PCZ Sp. z o.o.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji zgłosił zmianę do ww. porządku posiedzenia polegającą na 

wprowadzeniu dodatkowego pkt. w brzmieniu: „Przyjęcie protokołu z kontroli w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Otwocku”. Poprosił o wprowadzenie ww. zmiany, jako pkt 3. 

Zmiana porządku obrad zaproponowana przez Przewodniczącego Komisji została 

przyjęta jednomyślnie. 

 

Porządek posiedzenia po zmianie:  
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu z kontroli w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku. 

4. Zakończenie prac nad wnioskiem absolutoryjnym i głosowanie wniosku. 

5. Cd. kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kadencji. 

6. Rozpoczęcie kontroli przetargu na sprzątanie i żywienie w PCZ Sp. z o.o.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 
 

 

Ad. 2 
Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji w dniu 4 czerwca 2019 r. został przyjęty 

jednomyślnie. 

 

Ad. 3 
Protokół z kontroli w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku został przyjęty 

jednomyślnie.  
 
Ad. 4 

1) Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2018 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

 
Komisja wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Powiatu za rok 2018. 
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Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Otwockiego za 2018 rok.  

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 

 
Komisja Rewizyjna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały  
w głosowaniu: za – 7;  
w obecności 7 członków Komisji. 
 

2) Przewodniczący zaprezentował projekt wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok. 

 
Komisja przegłosowała ww. wniosek w następujący sposób: 
za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0; 
w obecności 7 członków Komisji. 
 
Komisja Rewizyjna podjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Powiatu w Otwocku za 2018 rok. 

 

Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok. 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 

 
Komisja Rewizyjna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały  
w głosowaniu: za – 7;  
w obecności 7 członków Komisji. 
 
Ad. 5  

Komisja kontynuowała kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzedniej 

kadencji. Zapoznano się z odpowiedziami Starosty i postanowiono o przygotowaniu wniosku 

dot. kolejnej kontroli – nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w ZP ZOZ w latach 

2011-2012 r. oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w okresie od 2012 r. do 

dnia kontroli. 

 

Ad. 6 
 Zgodnie z uchwałą Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, Komisja postanowiła, 

że 17 czerwca 2019 r. rozpocznie kontrolę przetargu na sprzątanie i żywienie w Powiatowym 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

Kontrola będzie przeprowadzana w Starostwie Powiatowym w Otwocku na podstawie 

dokumentów, o które Komisja będzie występowała oddzielnymi pismami. 

  

Ad. 7 
 Nie zgłoszono spraw różnych. 

 

Ad. 8 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

                                       Przewodniczył i protokołował:  

                  

                                         Krzysztof Szczegielniak 


