
UCHWAŁA NR 380/LVI/23 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1526) i § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3657) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach 

 



Załącznik do uchwały Nr 380/LVI/23 

Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

PLAN KONTROLI 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Otwockiego 

na 2023 rok 

1. Kontrola odzyskiwania należności w Starostwie Powiatowym w Otwocku w latach 2020 – 2022 r. 

2. Kontrola polityki kadrowej i wydatków finansowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
w nadzorowanych przez Centrum jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego 
w latach 2017 – 2022. 

  

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach 

 



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) „Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej 
swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.”. 

W myśl § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3657) „Komisja 
rewizyjna działa na podstawie planu pracy, a kontroluje na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego 
przez radę najpóźniej do końca stycznia roku, którego plan dotyczy. 

Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Rady Powiatu w przedmiotowym zakresie podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach  
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