
Sprawozdanie 

 z pracy Komisji Rewizyjnej  

Rady Powiatu Otwockiego  

za 2020 rok 

 

 
Rada Powiatu Otwockiego powołała Komisję Rewizyjną 6 grudnia 2018 r. uchwałą  

Nr 6/II/18. W 2020 r. uchwałami Nr: 194/XXV/20 i 210/XXVII/20 zmieniła dwukrotnie jej 

skład. Zmiana nastąpiła również w przypadku Przewodniczącego Komisji – 9 października 

2020 r. Krzysztof Szczegielniak został wybrany na Starostę Otwockiego, natomiast  

5 listopada 2020 r. Rada Powiatu powołała na Przewodniczącego Komisji Piotra Kudlickiego. 

Zakres działania Komisji określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, Statut Powiatu Otwockiego oraz inne uchwały Rady Powiatu. 

 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2020 r. skład Komisji Rewizyjnej VI kadencji Rady 

Powiatu Otwockiego przedstawiał się następująco: 

• Piotr Kudlicki – Przewodniczący  

• Elżbieta Siwek 

• Jarosław Kopaczewski 

• Zbigniew Szczepaniak 

 

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 18 posiedzeń.  

Frekwencja na posiedzeniach Komisji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Posiedzenia Komisji odbywały się głównie w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Otwocku przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10, jak również ze względu na 

sytuację pandemiczną – w trybie zdalnym przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom 

oraz platformy radni.info. 

W posiedzeniach Komisji, poza jej członkami, uczestniczyli również:  

• Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek  

• Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki 

• Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku Małgorzata Felak 

• Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Paweł Grzybowski 

 

W roku sprawozdawczym Komisja zajmowała się w szczególności:     

1) realizacją planu kontroli Komisji na 2020 rok przyjętego przez Radę Powiatu; 

2) omówieniem sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za 2019 rok; 

3) analizą sprawozdania finansowego – bilansu za 2019 rok; 

4) analizą opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu Powiatu za 

rok 2019; 

5) zaopiniowaniem wykonania budżetu powiatu; 

6) opracowaniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu; wniosek  

w sprawie udzielenia absolutorium został przekazany Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania; 

7) planem pracy Komisji w roku 2021. 

 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok opracowany przez Komisję, a następnie 

zatwierdzony przez Radę Powiatu 30 stycznia 2020 r. uchwałą Nr 134/XVI/20,  

przedstawiał się następująco: 



1. Kontrola usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach  

2017 – 2019. Kontrola nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach  

2017 – 2019.  

2. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019. 

3. Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy. 

4. Kontrola polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie 

Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli. 

5. Kontrola wykonania pieczy zastępczej oraz polityki finansowej w Domach dla dzieci. 

6. Kontrola gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Otwockiego. 

 

Komisja w 2020 r. zakończyła kontrolę polityki kadrowej i gospodarki finansowej  

w palcówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej  

w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku. Protokół z ww. kontroli 

został przedstawiony Radzie Powiatu 25 czerwca 2020 r. podczas XXI sesji.   

 

5 listopada 2020 r. podczas XXV sesji zostały przedstawione Radzie Powiatu  

protokoły z: 

1) kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach  

2017 – 2019; kontroli nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach  

2017 – 2019; 

2) analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019. 

 

Jeśli chodzi o kontrolę polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz kontrolę polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji w 

Starostwie Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli – Komisja przystąpiła do 

czynności kontrolnych 15 września 2020 r. Z uwagi na podjęte działania oraz brak 

możliwości zakończenia prac w roku 2020, Komisja występując z projektem planu pracy 

Komisji w roku 2021 zaproponowała realizację ww. punktów w roku 2021. Rada Powiatu 

przychyliła się do tej propozycji przyjmując 29 grudnia 2020 r. uchwałę Nr 218/XXVIII/20 w 

sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

/-/ Piotr Kudlicki  

 

 

 


