
1 

 

PROTOKÓŁ NR 36/20 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 9 września 2020 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji 

Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w trybie zdalnym w godzinach 16
00

 – 18
00

.  

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.  

 

Zaproponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:  

 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Rozpoczęcie kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu 

Pracy. 

4. Rozpoczęcie kontroli polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji  

w Starostwie Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli. 

5. Zapoznanie się z wyjaśnieniami Zarządu Powiatu dot. protokołu z Kontroli usuwania 

drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2019. Kontrola 

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

6. Zapoznanie się z wyjaśnieniami Zarządu Powiatu dot. protokołu z  Analizy audytu 

Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 
 
Ad. 2 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Głosowanie: za – 5 osób.  

 

Ad. 3 
Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu planem kontroli Komisji w roku 2020, 

Komisja zdecydowała, że w dniu 15 września 2020 r. rozpocznie kontrolę polityki kadrowej  

i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że przygotuje stosowne upoważnienie  

do przeprowadzenia ww. kontroli oraz zawiadomienie o jej przeprowadzeniu. 

 
 
Ad. 4 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu planem kontroli Komisji w roku 2020, 

Komisja zdecydowała, że w dniu 15 września 2020 r. rozpocznie kontrolę polityki kadrowej 

pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku od roku 2017  

do dnia kontroli. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że przygotuje stosowne upoważnienie  

do przeprowadzenia ww. kontroli oraz zawiadomienie o jej przeprowadzeniu. 

 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Zarządu Powiatu dot. protokołu  

z Kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2019. 

Kontrola nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach 2017 – 2019. 
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W związku z przeprowadzoną kontrolą wynikającą z rocznego planu kontroli przyjętego 

uchwałą Nr 134/XVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 stycznia 2020 r., Komisja 

podjęła decyzję o przekazaniu Radzie Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady: 

1) protokołu kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych  

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

latach  2017 – 2019.;  

2) pisma z dnia 20.08.2020 r. Wicestarosty z up. Starosty w sprawie odpowiedzi na 

wnioski Komisji dotyczące przeprowadzonej kontroli nasadzeń.  

 
Ad. 6 

Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Zarządu Powiatu dot. protokołu z  Analizy 

audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019. 

 

W związku z przeprowadzoną kontrolą wynikającą z rocznego planu kontroli przyjętego 

uchwałą Nr 134/XVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 stycznia 2020 r., Komisja 

podjęła decyzję o przekazaniu Radzie Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady: 

1) protokołu z analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019; 

2) wyciągu Nr 944 z projektu protokołu Nr 109/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Otwockiego w dniu 12 sierpnia 2020 r.  

 
Ad. 7 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie.  

 
Ad. 8 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

                                       Przewodniczył i protokołował:  

         

                                         Krzysztof Szczegielniak 

 


