PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej w jednostkach organizacyjnych:
Ochotnicze Straże Pożarne
(nazwa jednostki)

Gminie Mińsk Mazowiecki
w

28.04.2015 r.
przeprowadzonej w dniu

(nazwa miejscowości)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
przez
(zespół kontrolujący)

^

4/2015
na podstawie upoważnienia Nr

27.04.2015 r.
z dnia

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
Zakres kontroli: kontrola jednostek OSP w tym dotycząca zakupionych materiałów
w 2014 r. (w zakresie zadań zleconych ifinansowanychprzez Gminę)

Antoni Janusz Piechoski
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan

(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz
(imię i nazwisko")

-

Sekretarz Gminy
'

(stiió'wisko służbowe)

Pan Paweł Tafii - Podinspektor ds. przeciwpożarowych i organizacyjnych
(imię i nazwisko)

(stanowisko s'łuż'bó'we)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
(nazwa jednostki organizacyjnej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:
Przebieg kontroli;
Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisii Rewizyjnej przedstawił
dokumenty przygotowane na kontrolę jednostek OSP, a następnie Komisja przestaj
do kontroli poszczególnych OSP.

1. OSPBrzóze:
Przewodniczący Komisii przedstawił skład osobowy Zarządu jednostki oraz
wykaz wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz jednostki w 2014 r.
Pani Marzanna Kucińska członek Komisii Rewizyjnej zapytała, na jakich
zasadach wynagradzani są kierowcy w jednostkach OSP. Pan Paweł Tafił Podinspektor
ds. przeciwpożarowych i organizacyjnych poinformował, że kierowca otrzymuje
wynagrodzenie na zasadzie umowy złecenia. Jest to wynagrodzenie miesięczne w kwocie
350 zł brutto na jednego kierowcę. Natomiast w jednostce w Stojadłach kierowca
otrzymuje 500 zł brutto, ponieważ są tam trzy samochody. Obowiązkami kierowcy jest
opieka i konserwacja samochodu i sprzętu oraz dbanie o strażnicę, o którą powinni
troszczyć się wszyscy strażacy. Pani Małgorzata Fiłipiak członek Komisii Rewizyjnej
zapytała z jakiego powodu pojawiły się rozbieżności w wynagrodzeniu kierowcy
OSP Dłużka, który według przedstawionego wykazu otrzymał 4 918,20 zł za 2014 r.
Pan Tafii poinformował, że księgowość tłumaczy to inną sytuacją tego kierowcy jeśli
chodzi o ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne.
Przewodniczący
nie zgłoszono.

Komisii zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania -

pytań

2. OSP Dłutka:
Przewodniczący Komisii przedstawił skład osobowy Zarządu jednostki oraz
wykaz wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz jednostki w 2014 r.
Pan Czajkowski poinformował, że zarząd według przyjętych statutów może liczyć
od 5 do 9 osób i niektóre funkcje mogą być łączone przez jedną osobę.
Pan Przemysław Wojda członek Komisii Rewizyjnej zapytał, czy jednostka
posiada samochód, ponieważ ma niewielki ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.
Pan Tafii wyjaśnił, że jednostka posiada samochód, natomiast ekwiwalent jest
wypłacany na wniosek danej jednostki i jej członków. Rozłiczenia są w formie
kwartałnej, półrocznej albo rocznej. W wykazie wydatków podane zostały wydatki
za 2014 r., a OSP Dłużka złożyła wniosek o ekwiwalent za 2013 r. jeszcze w roku 2013,
natomiast wniosek o ekwiwalent za rok 2014 w większości złożony został w roku 2015.
Pan Antoni Janusz Piechoski Wóit Gminy dodał, że razem z Komendantem Zarządu
Miejsko - Gminnego zwracał uwagę, aby rozliczenia były kwartalne, ponieważ
spowoduje to, że jedynie ostatni kwartał danego roku byłby przesunięty do rozliczenia
na rok następny, natomiast trzy wcześniejsze kwartały mogłyby zostać rozliczone
w danym roku.
Pani Radna Filipiak odnosząc się przedstawionego składu osobowego Zarządu
OSP Dłużka poinformowała, że Pan Roman Rawski nie pełni już funkcji sekretarza Przewodniczący Komisii stwierdził, że dziewięć dni przed kontrołą kontaktował
się z Prezesami wszystkich jednostek OSP, oprócz jednostki z Janowa, ponieważ
w tym przypadku rozmawiał z Naczelnikiem i Prezes OSP Dłużka potwierdził pełnienie
funkcji sekretarza przez Pana Romana Rawskiego. Radna Fiłipiak poinformowała
natomiast,
że
rozmawiała
osobiście
ze
wspomnianym
Panem.
Przewodniczący skonkłudował, że wobec tego potrzebna jest aktuałizacja składu
osobowego Zarządu OSP Dłużka.

Pan Robert Rońda członek Komisii Rewizyjnej zapytał jakie wydatki wchodzą
w skład usług medycznych. Pan Tafił wyjaśnił, że są to koszty badań członków OSP
uczestniczących aktywnie w działaniach ratowniczych. Badania są prowadzone przez
lekarza medycyny pracy i zgodnie z przepisami prawa ich koszt pokrywają gminy.
Badania mogą być maksymalnie na okres trzech lat, natomiast to lekarz decyduje
o ich okresie ważności. Wóit zwrócił uwagę na wymogi i przepisy prawa jakie muszą
zostać spełnione aby członek OSP mógł brać udział w akcjach strażackich.
Poinformował również, że do ustawowych obowiązków wójta nałeży zapewnienie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie, ale nigdzie nie jest zapisane iloma
jednostkami OSP ma się to odbywać.
Pan Maciej Gałązka członek Komisii Rewizyjnej zapytał jak wygląda rozliczanie
zakupu paliwa do pojazdów, którymi dysponują OSP i czy są jakieś limity.
Pan Tafii wyjaśnił, że nie ma odgórnych limitów, ponieważ jednostki OSP muszą mieć
zapewnioną gotowość bojową, czyli muszą mieć taką ilość paliwa, która wystarczy
do udziału w akcjach, gdy zostaną wezwani przez Komendanta Powiatowego,
więc paliwo jest zakupywane i uzupełniane w zależności od uczestnictwa danej jednostki
w akcjach. Wójt poinformował, że wszystkie akcje, również te na terenie Gminy,
są koordynowane przez Państwową Strażą Pożarną, która dowodzi i desygnuje
poszczególne jednostki do akcji. Uczestnictwo strażaków ochotników w akcjach jest
potwierdzane przez Komendę Powiatową, tworzone są listy, więc jest to transparentne.
Wójt poinformował także, że jednostki OSP w Brzózem i w Stojadłach są w Krajowym
Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.
Następnie Radny Rońda zapytał z czego wynika opłata za wydanie zezwolenia
na kierowanie pojazdami specjalnymi, wykazana w wydatkach OSP Dłużka.
Pan Tafii wyjaśnił, że przepisy regulujące te sprawy weszły w życie w 2013 r. natomiast
w Dłużce jest nowa osoba, która uzyskała zezwolenie. Opłata jest pobierana przez
Starostę, który wydaje zezwołenia członkom OSP spełniającym wymagane kryteria.
Przepisy określają, że koszt zezwolenia ponosi gmina.
Przewodniczący
nie zgłoszono.

Komisji zapytał, czy są jeszcze jakieś

pytania -

pytań

i. OSP Janów:
Przewodniczący Komisii przedstawił skład osobowy Zarządu jednostki oraz
wykaz wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz jednostki w 2014 r.
Pani Radna Marzanna Kucińska zapytała, czy strażacy są kierowani przez
Gminę na szkolenia, czy mogą sami się zgłaszać, ponieważ w wykazach wydatków
poszczególnych
jednostek
nie
wszędzie
są
ekwiwalenty
za
szkolenia.
Pan Tafii poinformował, że podstawowe i specjałistyczne szkolenia dla członków
OSP organizuje zgodnie z ustawą Państwowa Straż Pożarna. W roku 2014 była
potrzeba wysłania kilku osób na szkolenia podstawowe i dlatego pojawiły się
ekwiwalenty. Wiązało się to z tym, że co roku pojawiają się nowi druhowie, którzy
muszą zostać przeszkoleni, ponieważ jest to niezbędny wymóg aby mogli uczestniczyć
w działaniach ratowniczych. Poza tym co roku przez Komendę Państwowej Straży
Pożarnej organizowane są szkolenia i kursy specjalistyczne joraz doszkalające,

n

a ekwiwalenty wynikają od zapotrzebowania danej jednostki. Wóit również
poinformował o zmianach w przepisach prawa z 2013 r., które dotyczą szkoleń oraz
poinformował, że kurs podstawoiyy obejmuje 119 godzin. Zauważył ponadto, że część
jednostek OSP postawiło na szkołenie młodzieży i posiada tzw. młodzieżowe drużyny
pożarnicze, które nie biorą udziału w akcjach, ale uczestniczą w ćwiczeniach i zawodach
młodzieżowych. Członkowie młodzieżowych drużyn strażackich po uzyskaniu
pełnołetniości mogą stanowić potencjał dla jednostek OSP. Przewodniczący Komisii
poinformował, że w rywalizacji młodzieżowych drużyn strażackich, która odbyła się
w czerwcu 2014 r. zwyciężyła drużyna z OSP Janów, a drugie miejsce zajęła drużyna
z OSP Brzóze. Pan Tomasz Rokita członek Komisii Rewizyinei zapytał na czym połega
szkolenie drużyn młodzieżowych. Pan Tafii wyjaśnił, że drużyny młodzieżowe
to zorganizowana grupa młodych ludzi pod kierownictwem naczelnika danej jednostki.
Szkolenie odbywa się na zasadzie aktywizowania i przyuczania dzieci i młodzieży,
co ma skutkować wciąganiem ich w tryby działania OSP. W skład drużyn wchodzą
osoby w wieku 13-18 lat i są to inicjatywy oddolne. O powstaniu drużyn
młodzieżowych decyduje zarząd danej jednostki. Radny Rokita poinformował, że pyta
0 to w kontekście OSP w Targówce, która nie posiada tradycji strażackich
1 drużyna młodzieżowa mogłaby być zastrzykiem osób, które chciałyby coś zrobić.
Wóit stwierdził natomiast, że OSP na pewno nie zacznie działać od poziomu dzieci
i młodzieży, ponieważ musi być grupa osób dorosłych, którym będzie chciało się
poświęcić swój czas i trud, bo potrzebne są wzorce do naśładowania.
Radny Gałązka zapytał czy wszystkie jednostki mają jednego ubezpieczyciela
samochodów - Pan Tafii potwierdził, że jest jeden ubezpieczyciel.
Przewodniczący
nie zgłoszono.

Komisii zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania -

pytań

4. OSP Królewiec:
Przewodniczący Komisii przedstawił skład osobowy Zarządu jednostki oraz
wykaz wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz jednostki w 2014 r.
Radny Rońda zwrócił uwagę na dość dużą kwotę przeznaczoną na materiały
do remontu remizy. Wóit wyjaśnił, że remizy jednostek OSP wymagają remontów,
np. wymiany okien i drzwi, poza tym część remiz jest lokalami wyborczymi.
Natomiast w remizie w Królewcu znajduje się magazyn obrony cywilnej i ustalono
z Zarządem OSP, że Gmina poniesie pewne koszty, które będą dotyczyć gminnej części
budynku. Radna Kucińska zapytała, czy monitoring straży w Królewcu obejmuje cały
budynek. Pan Tafii poinformował, że monitoring w Królewcu dotyczy wspomnianego
magazynu obrony cywilnej, który ma siedzibę w budynku OSP i zajmuje powierzchnię
55 m^. Budynek OSP w Królewcu jest w całości monitorowany, ale Gmina płaci tylko
za część, w której znajduje się magazyn OC. Wóit dodał, że monitoring jest
zamontowany dla celów bezpieczeństwa, ponieważ jakiś czas temu w okolicznych
gminach zdarzyła się seria włamań i kradzieży do remiz. Na terenie naszej Gminy
kradzież dotknęła OSP Brzóze, w której skradziono piłę.
Radny Rońda zapytał, czy remizy są wynajmowane na różne imprezy
i czy powoduje to .pojawianie się przychodów, a jeśłi tak to gdzie one trafiają.

Przewodniczący Komisii poinformował, źe § 2 pkt. 5 Ordynacji podatkowej mówi
o tym, że strażnice bezpośrednio związane z ochroną przeciwpożarową, są zwołnione
z podatku, natomiast z podatku nie są zwolnione te sale, które służą organizowaniu
imprez okolicznościowych. Wóit dodał, że dła jednostki posiadającej sałę służącą
organizacji imprez okolicznościowych jest to dodatkowy dochód do funkcjonowania
OSP. Jednostki prowadzą księgowość i rozliczają się z Urzędem Skarbowym, więc jest
to ich odrębna statutowa działalność, na którą poa^ala prawo. W każdej jednostce
raz w roku odbywają się spotkania sprawozdawcze, podczas których przedstawiane
są również sprawozdania finansowe - odbywa się to w sposób transparentny.
Radny Rońda zapytał jak odbywa się rozliczanie poboru wody przez jednostki OSP.
Wóit wyjaśnił, że jeśli chodzi o akcje to Gminny Zakład Gospodarki Komunałnej jest
informowany o tym, a woda pobierana z hydrantów jest włiczana w straty.
Przewodniczący Komisii stwierdził, że cennik zużycia wody dła straży wynosi 2,45 zł +
^
W

^

8% podatku VAT. Pan Czajkowski podał iłe wody zużyły poszczegółne jednostki OSP.
Wóit natomiast poinformował, że zdarzały się przypadki, w których OSP były proszone
o dowiezienie wody z powodu długotrwałych susz.
Przewodniczący Komisii zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania - pytań
nie zgłoszono.
5. OSP Stara Niedzialka:
Przewodniczący Komisii przedstawił skład osobowy Zarządu jednostki oraz
wykaz wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz jednostki w 2014 r.
Wóit, odnosząc się do ekwiwałentów wypłacanym wszystkim jednostkom
za udział w akcjach, poinformował, że za godzinę pracy strażaka Gmina płaci 19 zł.
Wójt przypominał jednocześnie zmiany w stawkach wypłacanych za szkołenia - obecnie
stawka za szkolenie wynosi 5 zł za godzinę. Poinformował również, że niektóre jednostki
OSP przeznaczają swoje ekwiwałenty na zasadzie darowizny na rzecz swoich OSP ałbo
nie wnioskują o ekwiwalenty przysługujące za szkolenia.
Radny Rońda odnosząc sie do wykazu wydatków OSP Stara Niedzialka zapytał
o opłaty za energię elektryczną oraz czym są one uwarunkowane, ponieważ nie w każdej
jednostce są wykazywane. Wóit wyjaśnił, że w Starej Niedziałce jest elektryczne
centralne ogrzewanie garażu. Poinformował również, że gdy są duże mrozy w garażach
OSP powinna być odpowiednia temperatura, aby samochody strażackie mogły
skutecznie brać udział w akcjach gaśniczych, wykorzystując swoje urządzenia.
W związku z tym w okresie zimowym garaże zaczynają być ogrzewane.
W Starej Niedziałce w ubiegłych latach, wykorzystując fundusz solecki oraz
dofinansowanie z Gminy, zdecydowano się wykonać ogrzewanie elektryczne.
Ogrzewanie elektryczne jest również w OSP Brzóze, w Stojadłach jest ogrzewanie
gazowe, natomiast w Królewcu jest ogrzewanie olejem opałowym.
Przewodniczący Komisii zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania - pytań
nie zgłoszono.

6. OSP Stojadła:
Przewodniczący Komisu przedstawił skład osobowy Zarządu jednostki oraz
wykaz wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz jednostki w 2014 r.
Wóit poinformował, że jest to jedna z wiodących jednostek, która swoim
przygotowaniem nie ustępuje straży państwowej. W związku z byciem w KSRG
jednostka często bierze udział w akcjach. Na jej wyposażeniu są dwa samochody
pożarnicze oraz jeden używany samochód osobowy, który został przekazany przez straż
państwową. OSP Stojadła z powodzeniem bierze również udział w zawodach strażackich
reprezentując Gminę i Powiat. Korzystając z okazji Wójt zaprosił na tegoroczne zawody
pożarnicze, które odbędą się w czerwcu. Wójt poinformował następnie, że w budynku
OSP jest świetlica i Gmina czasem ponosi koszt jej ogrzewania, ponieważ korzystają
z niej dzieci i młodzież oraz mieszkańcy Stojadeł.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jakieś pytania - pytań nie zgłoszono.
7. OSP Zamienię:
Wóit poinformował, że jest to jednostka z tradycjami, działająca od wielu lat,
ale przeżywała poważny kryzys pięć lat temu. Wspólnymi siłami udało się zażegnać
nieporozumienia i obecnie OSP Zamienię przeżywa swoją hossę. Wójt przybliżył
wspomnianą sprawę. Przypomniał też, że jednostka otrzymała nowy samochód
strażacki. Wójt poinformował, że sprawozdania finansowe przygotowywane przez
młode osoby wchodzące w skład Zarządu OSP Zamienię są na bardzo wysokim
poziomie i są wręcz wzorcowe.
Przewodniczący Komisii przedstawił skład osobowy Zarządu jednostki oraz
wykaz wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz jednostki w 2014 r.
Pan Czajkowski poinformował również, że niezgodności dotyczące starego samochodu,
o których wspomniał Wójt w swojej wypowiedzi, zostały zauważone przez Komisję,
która w V kadencji kontrołowała OSP. Protokół pokontrołny uwzględniał, że według
przepisów prawa ruchu drogowego samochód, który został wówczas zastany oraz jego
papierowa dokumentacja nie uprawniała do wyjeżdżania nim. Następnie Wóit
poinformował, że budynek OSP w Zamieniu jest zintegrowany z częścią gminnego
budynku, w którym znajduje się hydrofornia zaopatrująca w wodę kilka miejscowości
z tego terenu Gminy. Hydrofornia była budowana kilkanaście lat temu, w czasach
gdy była dobra współpraca pomiędzy Gminą i OSP. Natomiast cały teren OSP składa się
z pięciu działek, w tym dwóch gminnych, ale do hydroforni dojeżdża się po terenie
należącym do OSP - sprawa została uporządkowana i Gmina może korzystać z dojazdu.
Radny Wojda zauważył, że Prezesem OSP Zamienię jest zawodowy strażak
pracujący w Mińsku Mazowieckim, więc jego doświadczenie to na pewno duży plus
dla rozwoju jednostki, ponieważ może przekazywać swoją wiedzę drużynom
młodzieżowym. Przewodniczący Komisii stwierdził, że zauważył ten fakt i powiedział
o tym na sesji Rady Gminy w 2014 r. Wóit z kołei poinformował o podpisaniu umowy
z jednym ze strażaków na pełnienie funkcji animatora boisk na terenie szkoły
w Zamieniu w czasie gdy nie będzie korzystać z nich szkoła - Wójt zaprosił na uroczyste
otwarcie obiektu oraz poświęcenie samochodu strażackiego, uroczystość odbędzie się
w dniu 31 maja 2015\r. Wspomniana przez Wójta umowa podpisana jest do końca

listopada i na razie dotyczy jedynie kompleksu boisk przy szkole. Umowa opiewa
na proporcjonalnie mniejszą kwotę niż planowano, ponieważ nie dotyczy świetlicy,
której właścicielem jest Rada Sołecka. Rada Sołecka podjęła uchwałę mówiącą
o tym, że na chwilę obecną zastanawia się czy udostępnić świetlicę pod opiekę strażakom
- Wójt i Radny Wojda stwierdzili, że są zaskoczeni taką decyzją Rady Soleckiej.
Przewodniczący
nie zgłoszono.

Komisii zapytał, czy są jeszcze jakieś

pytania -

pytań

8. OSP Targówka:
Przewodniczący Komisii przedstawił skład osobowy Zarządu jednostki oraz
wykaz wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz jednostki w 2014 r.
Wóit poinformował, że jest to młoda jednostka, której członkiem jest
Pan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Inicjatorem powstania jednostki
był poprzedni Wójt Gminy, natomiast obecny Wójt był za wsparciem jednostki oraz
za przekazaniem na jej rzecz samochodu, co było możłiwe po dokonaniu przesunięć
pomiędzy jednostkami. Gmina przez rok płaciła kierowcy, ale jednostka pełni tyłko
funkcję reprezentacyjną, ponieważ żaden strażak nie zgłosił się na szkołenia i nie jest
ubezpieczony. Wójt poinformował również, że współnie z OSP w Targówce uzgodniono,
że od bieżącego roku nie będą kupowane rzeczy, które potem będą zalegały
w magazynie, a środki zostaną przekazane na rozpoczętą budowę garażu,
powiększającego obiekt straży, który nie jest własnością OSP, ałe Gminy. Budynek jest
udostępniony dla jednostki, działa tam również świetlica środowiskowa dla dzieci.
Przewodniczący Komisji zauważył, że nieraz członkostwo w OSP to tradycja
pokoleniowa, natomiast w Targówce straż miała szczególnie trudny start, ponieważ
nie było tu takiej tradycji, poza tym na początku było 36 druhów, a teraz z różnych
powodów życiowych i zawodowych pozostało 16 osób. Pan Czajkowski stwierdził
również, że na pewno trzeba będzie zrobić wszystko, aby pozyskać młodzież,
np. tak jak w OSP Brzóze poprzez zawody sportowe i konkursy wiedzy strażackiej.
Działania te mogą przyciągnąć młodych adeptów, którzy w przyszłości mogłiby zostać
strażakami i na pewno trzeba pracować w tym kierunku. Radny Rońda skonkłudował,
że OSP Targówka formałnie istnieje, ałe pełni funkcje reprezentacyjne i póki co z tego
powodu Gmina ponosi jedynie same koszty, np. budując garaż. Wóit wyjaśnił,
że na to zadanie były przeznaczane pieniądze z funduszu sołeckiego, a gdy brakowało
środków na ukończenie danego etapu to było wsparcie z budżetu Gminy.
Przypomniał również, że garaż od fundamentu, bez stropu, aż po dach został
wybudowany za ponad 50 tys. zł. Natomiast według projektu, opracowanego przed
przyjściem do Urzędu obecnego Wójta, koszt dachu wynosić miał ponad 100 tys. zł w związku z tym podjęto decyzję o przeprojektowaniu dachu, aby zmniejszyć jego koszt.
Wójt poinformował również o usytuowaniu^^garażu na działce oraz przypomniał
o historii powstania budynku, w którym siedzibę ma OSP Targówka.
Przewodniczący Komisii stwierdził, że według jego osobistego odczucia forma stosowana
w Urzędzie Gminy i na zebraniach, wobec stowarzyszenia będącego w kryzysie, nie jest
właściwa, ponieważ wskazuje się, że dzieje się tam źle, a powinno stwarzać się"
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Wóit stwierdził, że z jego strony jest dobra woła, ale ruch jest zawsze po stronie
stowarzyszenia. Radny Rokita zwrócił natomiast uwagę na dużą liczbę ludności
napływowej w Targówce, która nie jest zainteresowana członkowstwem w OSP.
Wóit z kolei poinformował o rozmowach z Prezesem OSP w sprawie przyszłości
samochodu strażackiego - jest to własność stowarzyszenia, więc stowarzyszenie powinno
podjąć decyzję co zamierza z nim dalej zrobić.
Przewodniczący
nie zgłoszono.

Komisii zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania -

pytań

Następnie Przewodniczący Komisii przedstawił wykaz pozostałych wydatków
ochotniczych straży pożarnych - nie zgłoszono pytań do przedstawionego dokumentu.
Pan Czaikowski poinformował, że w 2014 r. były przesunięcia w budżecie
dotyczące zakupu samochodu dla OSP Zamienię, ale samochód nie został
zakupiony w roku poprzednim i środki na to przeznaczone przeszły na 2015 r.
Na ten ceł przekazane zostały fundusze sołeckie Zamienia w kwocie 19 599 zł
i Podrudzie w kwocie 13 544 zł, ale ówczesne przepisy prawa jeszcze zabraniały
przekazywania funduszu sołeckiego na inną miejscowość i w związku z tym Gminie
przepadło 30% odpisu z funduszu sołeckiego Podrudzia. Wóit poinformował,
że wówczas nie było możliwe łączenie funduszów sołeckich kilku miejscowości
i ich przekazywanie, natomiast obecnie jest to już możliwe. Wójt wyjaśnił, że środki
przekazane przez Zebranie Wiejskie Podrudzia zgodnie z klasyfikacją księgową
nie mogły zostać dopisane do tej kwoty, więc można je traktować jak środki budżetowe.
Na
za 2014 r.

powyższym

Komisja Rewizyjna zakończyła

kontrołę

jednostek OSP

Wnioski pokontrolne:
1. Aktualizacja danych dotyczących składu osobowego Zarządu OSP Dłużka.
Uwagi kierownika łub pracownika jednostki kontrolowanej;
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Wykaz załączników do protokołu;
1. Dane jednostek OSP z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki.
2. Wydatki na jednostki OSP w 2014 r.
3. Wykazy wydatków poszczególnych jednostek OSP oraz wykaz Inne wydatki straży.
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymały jednostki kontrolowane.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

