PROTOKÓŁ NR 24/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 15 stycznia 2020 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 – 1800. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji,
zgodnie z załączoną listą obecności oraz Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek i Sekretarz
Powiatu Andrzej Solecki.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji.
4. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie protokołów Nr 20-22/19 z posiedzeń Komisji
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 3
Przewodniczący przywitał obecnych na posiedzeniu Komisji Wicestarostę Otwockiego
Krzysztofa Kłóska oraz Sekretarza Powiatu Andrzeja Soleckiego. Przewodniczący Komisji
zaprosił na posiedzenie Wicestarostę i Sekretarza w związku z wystąpieniem Wicestarosty
z wnioskiem o możliwość odniesienia się do zaleceń przedstawionych w projekcie uchwały
Rady Powiatu dot. zaleceń pokontrolnych. Wicestarosta odniósł się do każdego z zaleceń
wpisanych do projektu uchwały. W związku z tym iż część zaleceń zostało już wykonanych
lub jest w trakcie realizacji, Komisja dokonała zmian w projekcie uchwały.
Kontrowersje Zarządu Powiatu budził także zapis w projekcie uchwały „zobowiązujący”
Zarząd do wykonania zaleceń pokontrolnych. Wicestarosta stwierdził, że jest to niezgodne
z linią orzeczniczą dot. podobnych uchwał. Członkowie Komisji przedyskutowali kwestię
„złagodzenia” zapisu w projekcie uchwały, polegającego na zastąpieniu słowa
ZOBOWIĄZUJE słowem ZALECA.
W wyniku dyskusji Przewodniczący postawił następujący wniosek:
Kto z członków Komisji jest za pozostawieniem zapisu „rada zobowiązuje”, a kto za zmianą
zapisu na „rada zaleca”. W głosowaniu 4 radnych zagłosowało za pozostawieniem zapisu
„rada zobowiązuje”, a 2 za zmianą na „rada zaleca”.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie całego projekt uchwały po
zmianach. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w obecności
6 członków Komisji.
Ad. 4
Członkowie Komisji przedyskutowali propozycje kontroli na 2020 rok i postanowili
o umieszczeniu w planie następujących kontroli:
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− usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach
2017 – 2019. Kontrola nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach
2017 – 2019,
− polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy,
− polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym
w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli,
− wykonania pieczy zastępczej oraz polityki finansowej w Domach dla dzieci,
− gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Otwockiego,
− analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019.
Komisja przygotowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej, a następnie po jego jednogłośnym zaopiniowaniu postanowiła
o przekazaniu go do Zarządu Powiatu.
Ad. 5
Protokoły z posiedzeń 20, 21 i 22 zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 6
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 21 stycznia 2020 roku, na którym
członkowie Komisji przegłosuje projekt uchwały w sprawie wykonania zaleceń
pokontrolnych Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:
Krzysztof Szczegielniak
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