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PROTOKÓŁ NR 73/22 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 9 listopada 2022 r. 

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra 

Kudlickiego odbyło się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku 

przy ul. Górnej 13. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności  

w załączeniu).  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Ustalenie i sformułowanie zapytań do Starosty w sprawie dochodzenia należności 

powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 72/22 posiedzenia Komisji. 

Ad. 1 

 

Komisja Rewizyjna ustaliła i sformułowała zapytania do pana Starosty dot. wyjaśnienia  

w indywidualnych sprawach dochodzenia należności powiatu, wg poniższego zestawienia. 

W wyjaśnieniach wnosi w szczególności o wskazanie jakie czynności zostały podjęte wobec 

dłużników, kiedy - chronologicznie, w stosunku do jakich kwot. 

Jednocześnie prosi o załączenie kopii dokumentów potwierdzających dokonane czynności, z 

czego wynika należność. Każda sprawa powinna być opisana osobno, a kopia dokumentacji 

także osobno dla każdej sprawy. 

  

Starostwo: 

Informacja pochodzi z wykazu dłużników za 2015r. i kolejne lata 

poz. 28 (…) 

  

Ten sam wykaz, 

poz. 16 p. (…) 

poz. 20 (…) 

poz. 90 (…), składki ZUS 

poz. 61 (…) opłata za czynsz (trwa sporządzanie pozwu) 

poz. 68 (…) opłata za media 

poz. 88 (…) "będzie wystawiony tytuł wykonawczy" 

  

Rok 2016 

poz. 79 (…) brak akt przedawnienie 

poz. 70, j. w. 

  

Rok 2018 

poz. 39 (…) usunięcie i przechowanie pojazdu "wystawiony tytuł wykonawczy" 

  

Rok 2019 

poz. 5 (…) "pomimo (...) nie została odzyskana" 

poz. 6 (…) Nadzory i usługi budowlane (jak wyżej) 
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Rok 2020 

poz. 87 (…) usunięcie i przechowanie pojazdu, "przedawnienie" 

poz. 26 (…) "wysłano upomnienie w 2021r. 

poz. 146 (…) brak wyjaśnień 

poz. 51 usługi geodezyjne (…) "wysłano upomnienie" 

poz. 159 (…) "trwa sporządzanie pozwu". 

 

 

W swoim wystąpieniu Komisja prosi o wyjaśnienie kiedy i w jaki sposób spisano bądź inaczej 

uregulowano należność firmy (…) i czy dochodzono należności od członków zarządu spółki z 

prywatnego majątku. Dlaczego należność nie jest wykazana w wykazie należności za 2015r. 

  

Ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się z przedstawicielem Ośrodka (…) w sprawie 

wyjaśnień niejasności w zestawieniach dłużników, ponieważ w tabeli, którą Komisja otrzymała 

z Ośrodka brakuje informacji o skutku dochodzenia należności przy dłużnikach, którzy nie 

powtarzają się w następnych latach. 

  

Jednocześnie zwrócono się do (…) o pozyskanie dodatkowych informacji do tabeli "Wykaz 

dłużników", mianowicie - aktualny stan sprawy, czyli rezultat dochodzenia należności w 

przypadku każdego z dłużników. 

 

 

 

Ad. 2 

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 72 – wszystkimi głosami „za”. 

 

 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

Przewodniczył i protokołował:  

 

                                                  Piotr Kudlicki 

 

 

 


