PROTOKÓŁ NR 39/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 9 grudnia 2020 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra
Kudlickiego odbyło się w trybie stacjonarnym, w sali konferencyjnej Biura Kultury i
Promocji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w godzinach 1615
–
1730.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek spotkania, ustalenia:
1. Rozpoczęcie.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.
2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Komisja ustaliła, że wobec obecności trojga z pięciorga członków komisji, wybór nastąpi
w innym terminie, przy pełnym składzie.
3. Czynności wstępne kontroli PUP, na podstawie dostępnej dokumentacji.
Podzielono zadania pomiędzy członków komisji. P. Elżbieta Siwek dokona analizy
regulaminu naboru na wolne stanowiska w PUP, pod kątem omówionych kryteriów. P.
Zbigniew Szczepaniak dokona analizy regulaminu wynagradzania pracowników PUP,
analogicznie.
P. Piotr Kudlicki dokona analizy regulaminu organizacyjnego wraz ze schematem
organizacyjnym oraz regulaminu pracy, który potraktowano jako spójny z poprzednimi akt
normatywny.
4. Czynności wstępne kontroli SPO, na podstawie dostępnej dokumentacji.
Postanowiono, że czynności w ramach tej kontroli zostaną rozpoczęte przez pozostałych
członków komisji oraz w miarę możliwości w następnej kolejności, aby nie podejmować się
dwóch zadań o bardzo złożonym charakterze i relatywnie dużym obszarze badania,
jednocześnie. Przewodniczący zaś, na podstawie materiału przygotowanego przez
p. Szczepaniaka, zwróci się z korespondencją do starosty o uzupełnienie dokumentacji.
5. Projekt planu pracy KR na 2021 rok.
1. Kontynuacja kontroli określonej w planie 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2. Kontynuacja kontroli określonej w planie 2020 r. w Starostwie Powiatowym
w Otwocku.
3. Kontrola
procesów
odzyskiwania,
regulacji
i
spisywania
należności
przeterminowanych w latach 2015 - 2020, ze szczególnym uwzględnieniem spisania
należności uznanych za nieściągalne.
4. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu w 2020 r., opiniowanie uchwał
wg ustawowych kompetencji.
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Projekt planu został przyjęty w obecności trojga radnych, wszystkimi głosami „za”.
W przypadku zakończenia czynności wynikających z planu, jeśli rada zaakceptuje go w takim
kształcie przed końcem III kwartału 2021 r. komisja odpowiednio wcześniej zwróci się do
rady o rozszerzenie planu.
Komisja zwraca się z prośbą do Biura Rady o sporządzenie wyciągu z protokołu
zawierającego projekt planu i przekazanie go na ręce p. przewodniczącej rady.
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył i protokołował:
Piotr Kudlicki

2

