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PROTOKÓŁ NR 74/22 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 16 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 godzinach 1600 – 1715. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji 

(lista obecności w załączeniu) oraz dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w 

Józefowie pani Marzena Marusińska. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu Nr 73/22 posiedzenia Komisji. 
2. Spotkanie z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w sprawie 

przedstawienia wyjaśnień niejasności w zestawieniach dłużników.  

3. Ustalenie i sformułowanie zapytań w sprawie dochodzenia należności Zarządu Dróg 

Powiatowych. 

Ad. 1 

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 73/22 – 4 głosami „za”. 

Ad. Pkt 2 

Przewodniczący Komisji Piotr Kudlicki poinformował, że celem spotkania z dyrektorem MOS 

„Jędruś” jest wyjaśnienie zestawienia i stanu spraw tych dłużników. Ilość dłużników jest 

ogromna i liczba opłat, która nie została wyegzekwowana. Pewne sprawy się nawarstwiają  

i umykają z roku na rok, trudne dochodzenie należności występuje w pozycjach za żywienie. 

  

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” odpowiedziała, że co 3 miesiące są 

wysyłane wnioski o zaległościach z prośbą o uregulowanie. Stroną w postępowaniu są rodzice 

i opiekunowie prawni z okręgu warszawskiego lub powiatu otwockiego. Były negocjacje z 

rodzicami, problem z egzekwowaniem należności się zmniejszył, kiedy Ośrodek „Jędruś” 

rozpoczął współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Od czerwca ub. roku świadczenie 

500+ przeszło do ZUS znajdujący się w Białymstoku i pomimo wysłania wszystkich 

dokumentów, Zakład nie odpowiedział na propozycję współpracy na zasadach jak z OPS-em. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że rokrocznie niektórzy dłużnicy się 

pojawiają, następnie zapytał, czy w regulaminie jednostki jest wpisane zadanie dot. 

dochodzenia należności, kto zajmuje się zaległościami i czy pracownik ma to zadanie  

w zakresie obowiązków. 

Dyrektor MOS „Jędruś” Marzena Marusińska odpowiedziała, że dochodzeniem należności 

zajmuje się pracownik socjalny. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w 

formie e-mailowej. 

Następne pytanie dot. składania pozwów o zapłatę. 

Dyrektor MOS „Jędruś” odpowiedziała, że dzwoniliśmy do komornika, ale to są zbyt małe 

kwoty na dochodzenie zapłaty. Wniosków do sądów nie ma. Niezapłacone zobowiązania 

przechodzą na kolejne lata lub są umarzane. Kierownik jednostki może to zrobić do określonej 

kwoty, a wyższe kwoty umarza Zarząd. 

Przewodniczący Komisji Piotr Kudlicki stwierdził, że termin przedawnienia to 5 lat. Widać 

problem, że wierzyciel nie dochodzi swoich roszczeń i ktoś to przedawnienie stwierdza. Trudna 

rzeczywistość. W zasadzie ustawodawca nakazuje dalej dochodzić tej należności. Przedstawił 

propozycję wydzielenia komórki przy Starostwie, która na mocy zawartych porozumień z 

jednostkami przejmie egzekucję wszystkich roszczeń, jednostka takie należności by 

przekazywała i ktoś inny by się tym zajmował. 

Dyrektor MOS „Jędruś” odpowiedziała, że bardzo by chciała, żeby taki dział windykacji 

powstał. 

Przewodniczący Komisji dodał, że jest to duże pole do działania Zarządu, ponieważ brak jest 

efektywnego dochodzenia należności i brakuje narzędzia do uzyskania wiedzy, ile zadłużenia 

automatycznie nam spływa. 

Komisja zwracając uwagę na poszczególne pozycje tabel zwróciła uwagę i wątpliwości, 

ponieważ brak jest wyjaśnienia nt. dłużników, co do których osób to się tyczy. Aktualny stan 

prawny dot. ostatniego roku w 2020. Brak zakończenia roku 2017, 2018, 2019. Być może tam, 

gdzie jest puste miejsce to przechodzi należność na kolejny rok. W 2016 r. nie ma dłużników. 

Komisja poprosiła Dyrektora MOS „Jędruś” o szczegółową informację. 

Z kolei przewodniczący Komisji zapytał w jaki sposób takie zestawienie sporządza się, czy są 

spisywane należności i wykreślenia z ewidencji zadłużenia. 

Dyrektor MOS „Jędruś” poinformowała, że Dyrektor Oświaty nam przysyła zadłużenia. A ta 

konkretna informacja powstała w jednostce „Jędruś”. Jedna osoba sprawdzała a druga 

sporządzała. Dodała, że jesteśmy zadowoleni, że jakieś uregulowania będą. To są należności 

małe, przy dużych kwotach pomagał nam OPS. 

Przewodniczący Komisji uznał, że Komisja jeszcze zwróci się do dyrektora MOS „Jędruś”  

o udostępnienie niektórych danych. 

Ad. Pkt.3  

Komisja postanowiła zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą  

w Karczewie o przygotowanie wyjaśnienia w indywidualnych sprawach dochodzenia 

należności, w szczególności o wskazanie jakie czynności zostały podjęte wobec dłużników, 
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kiedy - chronologicznie, w stosunku do jakich kwot wg. sporządzonego przez Komisję 

zestawienia oraz o załączenie kopii dokumentów potwierdzających dokonane czynności  

i z czego wynika należność. Każda sprawa powinna być opisana osobno i dołączona kopia 

dokumentacji także osobno dla każdej sprawy. 

Zestawienie spraw: 

Rok                                         Lp.  

2015                                       poz. 7 

2015                                       poz. 1 

2015, 2016 - 2017 i dalej        

2017                                       poz. 53  

2018                                       poz. 21 

2019 i dalsze                          poz. 13  

2019                                       poz. 19  

2020                                       poz. 39 

  

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

  

  

Przewodniczył:            

                                                                                          Piotr Kudlicki 

  

Protokołowała: 

Hanna Michalak 

  

 


