PROTOKÓŁ NR 34/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 lipca 2020 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w trybie stacjonarnym w godzinach 1615 – 1730. W
posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych.
5. Praca nad wnioskiem absolutoryjnym.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4
Radny Dariusz Kołodziejczyk omówił protokół dot. analizy audytu Zarządu Dróg
Powiatowych. Członkowie Komisji przedyskutowali i posumowali kontrolę oraz
zaakceptowali zaproponowane wnioski pokontrolne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie Protokół z analizy audytu
Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Postanowiono o przekazaniu protokołu do Zarządu Powiatu oraz do wiadomości Zarządu
Dróg Powiatowych. Ustalono termin odniesienia się do protokołu i wniosków pokontrolnych
na 14 dni. Po otrzymaniu odpowiedzi Zarządu Powiatu Protokół pokontrolny wraz z
odpowiedzią zostanie przekazany Radzie Powiatu.
Ad. 5
Członkowie Komisji omówili poszczególne części składowe wniosku absolutoryjnego.
Przedyskutowali wykonanie dochodów i wydatków ogółem oraz w poszczególnych działach.
W kontekście odpowiedzi Skarbnika na pytania postawione na poprzednim posiedzeniu
postanowiono o skierowaniu dodatkowych pytań uszczegółowiających dot. gospodarowania
mieniem powiatu.
Poproszono o wyjaśnienie:
1) na jaką kwotę nie udało się wyegzekwować środków pieniężnych z tytułu użytkowania
wieczystego, dzierżawy, najmu, czynszów z podziałem na poszczególne pozycje oraz podanie
kwot, które były należne w 2019 oraz jakie działania egzekucyjne zostały podjęte.
2) czy są jeszcze jakieś wierzytelności z tytułu użytkowania wieczystego działki w centrum
Otwocka, które dłużnik jest winien Powiatowi Otwockiemu, jeżeli tak to na jaką kwotę.
Po otrzymaniu odpowiedzi Komisja będzie mogła na następnym posiedzeniu zakończyć prace
nad wnioskiem absolutoryjnym.
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Ad. 6
1. Przewodniczący poinformował, że do piątku (31 lipca 2020 r.) Komisja oczekuje na
odpowiedź Zarządu Powiatu na pytania dot. kontroli wycinki i nasadzeń. Po ich
udzieleniu Protokół z kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi zostanie
przedyskutowany oraz przegłosowany.
2. Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Zawada złożył wniosek o rezygnację z funkcji.
Rezygnację umotywował ważnymi względami osobistymi.
Komisja przyjęła rezygnację jednogłośnie.
Zgodnie z § 27 ust 4 Statutu Powiatu Otwockiego Komisja Rewizyjna musi
obligatoryjnie powołać Wiceprzewodniczącego. Postanowiono sprawą wyboru zająć się
na następnym posiedzeniu Komisji.
3. Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 4 sierpnia 2020 r.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:
Krzysztof Szczegielniak

2

