PROTOKÓŁ NR 35/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 5 sierpnia 2020 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w trybie stacjonarnym w godzinach 1615 – 1800. W
posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie 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.
5. Przegłosowanie wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu za rok 2019.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
W związku z rezygnacją na poprzednim posiedzeniu Pawła Zawady z funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji Przewodniczący postawił wniosek o rozszerzenie porządku
posiedzenia o punkt 4 „Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. Ponieważ
dzisiejsze posiedzenie przewiduje prace nad wnioskiem absolutoryjnym i zachodzi
konieczność podjęcia działań związanych z przekazywaniem wniosku oraz projektów uchwał
zaproponował, aby dodać ponadto punkt 8. „Przyjęcie protokołu z dzisiejszego posiedzenia
Komisji”. Punkty 4-6 stały się punktami 5-7, a punkt 7 punktem 9.
Członkowie Komisji przegłosowali pozytywnie propozycje Przewodniczącego i jednogłośnie
zaopiniowali porządek posiedzenia po zmianach, który przedstawia się następująco:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie 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. Przegłosowanie wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu za rok 2019.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z dzisiejszego posiedzenia Komisji.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 3
Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4
W związku z rezygnacją na poprzednim posiedzeniu Pawła Zawady z funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji, Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego. Paweł Zawada zaproponował Pana Dariusza Kołodziejczyka, który
wyraził zgodę. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wybór Pana Dariusza
Kołodziejczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Wniosek został przyjęty przy jednym wstrzymującym głosie.
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Ad. 5
Przewodniczący Komisji przedstawił Protokół 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. Członkowie Komisji przedyskutowali zawarte w
protokole wnioski pokontrolne. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie
protokół 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.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
1. Komisja Rewizyjna zapoznała się:
a. ze sprawozdaniem finansowym,
b. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
c. z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
d. z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego.
Komisja wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Powiatu za rok 2019.
Głosowanie: za – 6 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0.
Następnie Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok.

2. Przewodniczący zaprezentował projekt wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2019 rok.
Komisja w obecności 6 członków Komisji przegłosowała ww. wniosek w następujący
sposób:
za – 4, przeciw – 2, wstrzymujących się – 0,
Komisja Rewizyjna podjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Otwocku za 2019 rok.
Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2019 rok.
Ad. 7
Członkowie Komisji przedyskutowali kontrole, które pozostały w planie kontroli na rok 2020.
Ad. 8
Przewodniczący odczytał protokół z dzisiejszego posiedzenia.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 9
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:
Krzysztof Szczegielniak
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