
PROTOKÓŁ 
Z kontroli w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 21.11.2016 r, 
w przeprowadzonej w dniu 

(adres jednostki kontrolowanej) 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
przez 

(zespół kontrolujący) 

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: Stefan Czajkowski, 

Małgorzata Filipiak, Maciej Gałązka, Leszek Kopczyński, Krzysztof Kowalczyk, 

Urszula Grażyna Kraszewska, Marzanna Kucińska, Paweł Lipiński, Jerzy Jan Nowak, 

Przemysław Paweł Wojda) 

9/2016 15.11.2016 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia 

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: kontrola realizacji uchwal za I półrocze 2016 r. 

Radosław Legat 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan 

(imię i nazwisko) 

Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

(stanowisko służbowe) 

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje: 



Przebieg kontroli: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisii poinformował, że do kontroli 
wybrane zostały następujące uchwały: 

1) uchwala Nr XVI/113/16 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Mińsk Mazowiecki" - uchwala została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, 
a następnie Rada Gminy na sesji w dniu 14 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XIX/129/16 
regulującą sprawę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" 

2) uchwala Nr XIX/I34/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania skargi 
Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr IX/59/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii dróg 
gminnych. 

Adl) 
Pan Maciej Gałązka członek Komisii przypomniał o sprawie dotyczącej odebrania 

bydła przez Gminę jednemu z gospodarzy z jego okręgu wyborczego. Zwierzęta nie miały 
zapewnionych odpowiednich warunków i dlatego zostały odebrane właścicielowi. 
Radny zwrócił również uwagę na problem bezdomnych psów, bo ostatnio doszło 
do pogryzienia dziecka przez bezdomnego psa w jego miejscowości. Pan Gałązka zapytał 
0 środki przewidziane na realizację zadań wynikających z omawianej uchwały. 
Wiccwóit poinformował, że środki przeznaczane na bydło są z tej samej pozycji co środki 
przeznaczane na wyłapywanie bezdomnych psów. W tej pozycji były następujące wydatki: 
karma dla zwierząt - 637 zł, odłowienie i oddanie do adopcji psów - 54 181 zł, sterylizacja 
1 kastracja - 1 224 zł, eutanazja samy - 261 zł, odbiór i utylizacja padlych zwierząt - 2 257 zł, 
łącznie - 58 560 zł. Natomiast na bydło przeznaczone zostały następujące środki: transport 
do rolników - 3 741 zł, wynagrodzenie za opiekę nad bydłem - 163 728 zł, łącznie -
167 469 zł. 

Pan Leszek Kopczyński członek Komisii zapytał, ile psów zostało odłowionych 
za podaną kwotę. Wicewójt poinformowd, że pracownik nie przekazał tej informacji, 
ale zostanie to sprawdzone na następną Komisję. 

Ad 2) 
Wicewójt przypomnij, że Gmina nie była zainteresowana uchyleniem uchwały 

w sprawie przekazania byłej drogi krajowej Zarządowi Dróg Wojewódzkich, czyli 
samorządowi Województwa Mazowieckiego. Wojewoda na tamtym etapie procedury nie 
mógł w ramach swoich kompetencji zwrócić się do Gminy o zmianę uchwały, mógł jedynie 
wystąpić do sądu. Na chwilę obecną nie ma żadnej informacji z sądu dotyczącej np. terminu 
rozprawy. Gmina oczekuje na zajęcie sięl sprawą przez sąd. Wójt wykonał uchwję , ponieważ 



Przewodniczący Komisii zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi do tematu kontroli -
pytań i uwag nie zgłoszono. 

Na powyższym zakończono kontrolę realizacji uchw j za I półrocze 2016 r. 

Wnioski pokontrolne: 

Uchwały wybrane do kontroli sąw trakcie realizacji. 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 

Wykaz załączników: 

1. Wykaz uchwał Rady Gminy Mińsk Mazowiecki podjętych w I półroczu 2016 r. 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Sekretarz Gminy. 

Kontrolowany: Kontrolujący: 


