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UCHWAŁA NR 218/XXVIII/20

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Otwockiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3657) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do mniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr 218/XXVIII/20 

Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN KONTROLI

Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Otwockiego 

na 2021 rok

1. Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Kontrola polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie 

Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli.
3. Kontrola procesów odzyskiwania, regulacji i spisywania należności 

przeterminowanych w latach 2015 - 2020, ze szczególnym uwzględnieniem spisania 
należności uznanych za nieściągalne.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920):
„2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej 
swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.”

W myśl § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. 
poz. 3657):
„ 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez 
radę najpóźniej do końca stycznia roku, którego plan dotyczy.”

Pozycja „Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu 
Pracy”, wynika z rozpoczętej kontroli, zgodnie z planem na 2020 rok. Jest to kontrola 
tematyczna, jednak obejmuje znaczny obszar działalności PUP. Sformułowanie „polityka 
kadrowa” obejmuje znaczny zakres zagadnień. Przy włączeniu do kontroli gospodarki 
finansowej, należy przewidzieć, że komisja rewizyjna nie zamknie czynności w okresie 
krótszym, niż kwartał. Komisja rewizyjna ma niewielki skład. Można przewidzieć, że nie 
będzie tu radykalnej zmiany w ciągu roku. Prowadzenie czynności kontrolnych jednocześnie, 
w ramach kontroli w Starostwie Powiatowym w Otwocku, zgodnie z p. 2 planu, nie będzie 
efektywne, dlatego komisja planuje przystąpić do nich w następnej kolejności.

Ponadto, zagadnienie zawarte w p. 3, jest zespołem spraw, które nie były badane 
w ogóle lub ich badanie znajduje się poza „pamięcią instytucji”. Oznacza to, że komisja 
rewizyjna nie może posłużyć się wypracowanym schematem działania a badanie będzie miało 
charakter przesiewowy. Należy więc przyjąć, że kontrola będzie czasochłonna. Komisja nie 
projektuje więc większej liczby kontroli, niż wynika z oceny jej możliwości.

Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Rady Powiatu w przedmiotowym zakresie 
podjęcie uchwały jest uzasadnione.


