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PROTOKÓŁ NR 75/22 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 14 grudnia 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. Zapoznanie się z odpowiedziami na pytania komisji, które wpłynęły od ostatniego spotkania. 

2. Plan pracy na 2023 r. 

3. Projekt uchwały o rozszerzeniu składu komisji. 

4. Ustalenie harmonogramu zakończenia kontroli ws. należności. 

Ad. 1 

Przewodniczący przedstawił informacje o braku możliwości przygotowania materiałów dla Komisji 

Rewizyjnej, które otrzymał od Zarządu Dróg Powiatowych. Zarząd deklaruje, że materiały przyśle do 

końca bieżącego tygodnia, to znaczy do 16 grudnia.  

Komisja zapoznała się z uzupełnionymi danymi z MOS "Jędruś". 

Przeanalizowano wybrane sprawy z pakietu przygotowanych dokumentów przez Starostwo Powiatowe 

- sprawa indywidualna należności z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności. Stwierdzono, że trudno jest ustalić bieg zdarzeń na podstawie przedstawionych 

dokumentów. Zwrócono uwagę na sformułowanie "tytuł wykonawczy". W materiałach sprawy nie 

odnaleziono dokumentu, który spełniałby definicję tytułu wykonawczego, co więcej, z dalszego 

przeglądu wynikło, iż daleko po "tytule wykonawczym" wierzyciel składa pozew przeciw dłużnikowi. 

Zwrócono uwagę, że dzieje się to niemal po 10 latach od dnia wymagalności należności. Trudno też 

dokładnie określić dzień wymagalności. Materiały są przedstawione tak, że trudno jest zidentyfikować 

podstawowe elementy procesu dochodzenia należności. Głębsza analiza przedstawionych spraw będzie 

przedmiotem indywidualnej pracy członka komisji wg. przydzielonych zakresów. 

Ad. Pkt 2 

Członkowie komisji zdecydowali, że przewodniczący zwróci się za pośrednictwem Przewodniczącej 

Rady Powiatu Otwockiego do klubów radnych z prośbą o wypowiedź co do kontroli w roku 2023 r. 

Ad. Pkt.3  

Komisja poprzez aklamację zdecydowała o podtrzymaniu zamiaru procedowania rozszerzenia składu 

komisji i o przedstawieniu projektu uchwały do porządku najbliższej sesji rady powiatu. Niezależnie od 

tego, czy skład zostałby rozszerzony o przedstawicieli wszystkich klubów radnych, czy dodatkowych 

członków z klubu, który już ma przedstawiciela, zamiar powinien być zrealizowany, gdyż obecny, zbyt 

skromny skład komisji utrudnia jej efektywną pracę w satysfakcjonującym czasie. 
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 Ad. 4 

Dokonano przeglądu zagadnień zaplanowanych do indywidualnego opracowania dla poszczególnych 

członków, przedyskutowano spójne rozumienie materii części kontroli. Przewodniczący zaproponował, 

że indywidualne zakresy członkowie komisji przygotują do przedstawienia całej komisji do okresu 

przed końcem roku. Komisja przyjęła to ustalenie oraz wstępny termin kolejnego spotkania na dni 27 - 

30 grudnia 2022r. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

  

  

Przewodniczył i protokołował: 

Piotr Kudlicki 

  

 

 


