PROTOKÓŁ NR 33/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 21 lipca 2020 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w trybie zdalnym 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. Praca nad wnioskiem absolutoryjnym.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Przewodniczący zaproponował zmiany w porządku posiedzenia. Zaproponował, aby
po punkcie 2 dodać punkt 3 „Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji”.
Punkty 3, 4 i 5 staną się odpowiednio punktami 4, 5 i 6.
Członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali zmiany w porządku obrad, który
po poprawkach przedstawiał się następująco:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Praca nad wnioskiem absolutoryjnym.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 3
Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4
Członkowie Komisji przedstawili analizowane przez siebie części sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu za 2019 r. Zapoznano się także z Uchwałą Nr Wa.212.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 maja 2020
roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego
sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2019 rok.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej
poświęcone pracy nad wnioskiem absolutoryjnym odbyło się w następnym tygodniu
po przesłaniu uwag i spostrzeżeń dot. wykonania budżetu do Przewodniczącego.
Zaproponował także, aby posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej
Starostwa. Członkowie Komisji wyrazili zgodę.
Ad. 5
1. Radny Dariusz Kołodziejczyk omówił protokół dot. analizy audytu Zarządu Dróg
Powiatowych. Członkowie Komisji zgłosili do protokołu uwagi i spostrzeżenia. Komisja
postanowiła, po naniesieniu uwag, przyjąć i przegłosować ostateczną wersję protokołu
pokontrolnego na następnym posiedzeniu Komisji.
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2. Przewodniczący Komisji Krzysztof Szczegielniak przedstawił propozycję protokołu
pokontrolnego dot. kontroli wycinki i nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych.
Członkowie Komisji zobowiązali się do przekazania uwag do protokołu. Po ich
naniesieniu i przedyskutowaniu protokół pokontrolny zostanie przegłosowany na
następnym posiedzeniu Komisji.
Członkowie Komisji zgłosili jeszcze dwa wnioski do Starosty dot. kontroli nasadzeń.
1) W piśmie Przewodniczącego Zarządu z 9 lipca 2020 r. wskazano, że w przypadku
nasadzeń wynikających z umowy z Miastem Otwock odległości pomiędzy pniem
nasadzanych drzew, a krawędzią jezdni każdorazowo są mniejsze niż ustalone
przepisami prawa 3 m. Jednocześnie w ww. piśmie Komisja została poinformowana,
że przepisy dopuszczają możliwość zmniejszenia 3. metrowej odległości w przypadku
przebudowy lub remontu drogi. Komisja zwraca się z wnioskiem o wskazanie, które
odcinki dróg wymienione w umowie z Miastem Otwock były w czasie nasadzeń
przebudowywane lub podlegały remontowi. W przypadku potwierdzenia faktu
remontu lub przebudowy Komisja wnosi o przedłożenie dokumentów
potwierdzających ten fakt.
2) W piśmie z 22 czerwca 2020 r. w odpowiedzi na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych
Prezydent Miasta Otwocka poinformował, że wiele drzew się nie przyjęło
i że w najbliższym czasie będą wykonywane prace gwarancyjne. Komisja zwraca się
z pytaniem w jaki sposób i kiedy Powiat Otwocki wyegzekwuje od Miasta Otwocka
rozwiązanie problemu uschniętych drzew szpecących pas drogi powiatowej zwłaszcza
w ul. Kołłątaja.
3. Przewodniczący Komisji po raz kolejny zasygnalizował, że Przewodniczący Rady
wskazał Komisję Rewizyjną jako Komisję właściwą do zaopiniowania projektu uchwały
o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu. Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Powiatu
Otwockiego Przewodniczący Rady kieruje do komisji projekt uchwały przekazany przez
Zarząd. Komisja wróci do sprawy po otrzymaniu od Przewodniczącego Rady projektu
uchwały zaopiniowanego przez Zarząd.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:
Krzysztof Szczegielniak
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