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PROTOKÓŁ NR 49/21 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 7 czerwca 2021 r. 

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra 

Kudlickiego odbyło się w trybie stacjonarnym, w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy  

ul. Górnej 13, w godzinach 16
15

 – 18
00

. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, 

zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Wyrażenie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 

• projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 

2020 rok. 

2. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 r. 

• projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Otwockiego za 2020 rok. 

3. Przegląd prac nad kontrolą gospodarki finansowej w PUP w ramach kontroli PUP. 

 

 
1. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła: 

a. sprawozdanie finansowe; 

b. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok; 

c. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu; 

d. informację o stanie mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia  

2020 r. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wyrażenie pozytywnej opinii przez Komisję 
Rewizyjną o wykonaniu budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 
 
Komisja w obecności 4 członków przegłosowała ww. opinię w następujący sposób:  

za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

  
Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Otwockiego  

za 2020 rok. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 
 
Komisja Rewizyjna jednomyślnie przyjęła ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 4 osoby. 

  

2. Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. Następnie poddał go 

pod głosowanie.  

Komisja w obecności 4 członków przegłosowała ww. wniosek w następujący sposób:  
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za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Komisja Rewizyjna podjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 

  
Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 
 

Komisja Rewizyjna jednomyślnie przyjęła ww. projekt uchwały. 
Głosowanie: za – 4 osoby. 

 

3. Komisja dokonała przeglądu prac nad kontrolą gospodarki finansowej w PUP w ramach 

kontroli PUP. 
 

 

Protokoły Nr 46-48/21 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Przewodniczył i protokołował:  

         

                                                  Piotr Kudlicki 

 


