
PROTOKÓŁ 

z kontroli kompleksowej w jednostce organizacyjnej: 

Urząd Gminy 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

Mińsku Mazowieckim 27.01.2016 r. 
w przeprowadzonej w dniu 

(nazwa miejscowości) 

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, 

Marzanna Kucińska, Tomasz Adam Rokita, Robert Rońda, Przemysław Paweł Wojda) 

1/2016 19.01.2016 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia 

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: kontrola realizacji uchwal Rady Gminy za II półrocze 2015 r. 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan 
Antoni Janusz Piechoski 

(imię i nazwisko) 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

(stanowisko służbowe) 

Pani Jolanta Damasiewicz 
(imię i nazwisko) 

Sekretarz Gminy 
(stanowisko' służbówe)*' 

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

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

Przebieg kontroli: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyinei przypomnia, żi 
zakres kontroli dotyczy uchwał podjętych w II półroczu 2015 r. Członkowie Komisji 



Rewizyjnej otrzymali wykaz uchwał podjętych w tym okresie i mogli wybrać uchwały, które 
chcieliby skontrolować. 

Uchwała Nr XI/75/15 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 
Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w Gminie obowiązywała uchwała w tej 
sprawie i była ona z 2009 r., ale czas jej obowiązywania skończył się i w związku z tym 
w 2015 r. została podjęta kolejna uchwała. Radny Czajkowski poinformował, że jest 
po rozmowie z mieszkanką Nowych Osin i jej córka, gdy była w wieku gimnazjalnym, nie 
mogła skorzystać z tego programu, ponieważ nie była uczennicą gmiimego gimnazjum. 
Zapis regulujący tę sprawę był w uchwale z 2009 r. i został powtórzony w uchwale z 2015 r., 
więc nadal mieszkanki Gminy w wieku gimnazjalnym uczęszczające do gimnazjum poza 
naszą Gminę nie mogą korzystać z tego programu. Pan Czajkowski zapytał, jak wobec tego 
mogą zostać objęte profilaktyką dziewczynki nie uczęszczające z różnych przyczyn 
do gmirmych gimnazjów. Wójt zwrócił uwagę na odpływ dzieci kończących gminne 
podstawówki i dodał, że w takich sytuacjach jest „otwarta furtka", ale dziecko musi być 
uczniem gmirmego gimnazjum - Pan Czajkowski poinformował, że w zgłoszonym przez 
tuego przypadku dziecko zostało zabrane z bardzo ważnych powodów. Wóit powiedział, że 
ta dyskusja dalej nie prowadzi do niczego, bo jest to rozmowa o indywidualnych 
przypadkach, natomiast trzeba pamiętać, że gdyby zdecydowano się uwzględniać również 
osoby nie uczęszczające do gminnych gimnazjów to koszt programu szczepień byłby 
większy. Wójt dodał, że z roku na rok więcej dzieci odchodzi z gmirmych gimnazjów 
i świadczy to o tym, że jest coś nie tak. Poinformował także, że nasza Gmina była w powiecie 
prekursorem programu szczepień ochrormych i na jednym z konwentów wójtów 
i burmistrzów powiatu mińskiego przedstawiciel szpitala powiatowego w Mińsku 
Mazowiecki sugerował, żeby zająć się rówiueż szczepieniami dla chłopców. 
Wójt podsumował wobec tego, że jest potrzeba szukania środków finansowych i należy 
pomagać tym, którzy są w naszych szkołach. Powiedział również, że w gremiach medycznych 
bywają podzielone opinie dotyczące szczepień ochrormych, natomiast jest jeszcze 
za wcześnie, żeby zweryfikować skuteczność tych szczepionek, ponieważ osoby, które 
uczestniczyły w programie szczepień są jeszcze za młode. 

Uchwala Nr IX/61/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych 
położonych we wsi Ignaców stanowiących działki nr 28 i 29 będące własnością Agencji 
Nieruchomości Rolnych 

Wóit przypomniał, że w poprzedniej kadencji doszło do zmiany graruc dwóch 
sołectw, aby możliwe było utworzenie miejsca rekreacji, a jedna z działek, o których mowi 
w uchwale jest praktyczrue zarezerwowana w Agencji Nieruchomości Rolnych dla Gminy. 
Wójt jest po rozmo\yach z władzami Agencji, a Gmina złożyła odpowiednie wnioski. 
więc zrobiono krok jaki powirmo się wykonać w celu pozyskapis ^edmiotowych działek. 



natomiast do tego potrzebne jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. 
W planie musi być zapisane odpowiednie przeznaczenie tych działek, bo tylko pod takim 
warunkiem Agencja je przekaże. 

Przewodniczący Komisji podsumował, że uchwała jest w trakcie realizacji, 
a jej niezrealizowanie jest niezależne od Gminy. 

Uchwała Nr XI/73/15 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki" 

Przewodniczący Komisji zauważył, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, ale nie jest zapisane w jakiej formie dociera się 
do mieszkańców, którzy mogliby zostać objęci tym programem. Pani Sekretarz wyjaśniła, że 
uczestnictwo w programie jest dobrowolne i np. jeśli chodzi o basen to długo trwały 
rozmowy, ale udało się dojść do porozumienia i mieszkańcy mogą korzystać z oferty 
miejskiego basenu. Za realizację programu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
(GOPS). 

Pani Sekretarz i Wóit poinformowali, że na najbliższej sesji pojawi się projekt 
uchwały w sprawie zmiany omawianej uchwały, ponieważ już po podpisaniu umowy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (MOSiR) okazało się, że pojawiły się problemy 
techniczne dotyczące naliczania zniżki za korzystanie z sauny. W związku z tym 
na najbliższej sesji zostanie wprowadzona odpowiednia poprawka regulująca tę sprawę. 
Wóit poinformował natomiast, że program jest odpowiednio nagłośniony zarówno wśród 
mieszkańców jak i przedsiębiorców. 

Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, czy jest już 
możliwe stosowanie zniżek w stosunku do opłat śmieciowych, ponieważ do tej pory nie było 
takiej możliwości. Sekretarz poinformowała, że miały wejść zmiany w przepisach dotyczące 
tej sprawy, ale nie wie czy na dzisiaj to obowiązuje. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że inicjatorem podjęcia omawianej uchwały 
był Pan Radny Krzysztof Kowalczyk. 
Po dyskusji członkowie Komisji uznali, że uchwała jest w trakcie realizacji. 

Następnie Pan Radny Kowalczyk zwrócił uwagę, że program będzie realizowany 
przez GOPS. Poza tym przez GOPS realizowana będzie również ustawa tzw. „500+" 
i zapytał, jak wobec tego pomieszczą się wszyscy interesanci biorąc pod uwagę i tak już 
trudną sytuację lokalową ośrodka. Wójt potwierdził, że program będzie realizowany przez 
GOPS i jeszcze do końca nie wiadomo, ile będzie potrzebnych osób do obsługi tych 
programów. Mówi się również o dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy „500+". 
Wójt poinformował, że trwają analizy i poszukiwania odpowiedniego lokalu w niedalekiej 
odległości od Urzędu Gminy, który można by było wynająć, biorąc pod uwagę zwiększone 
zadania dla GOPSu, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. / t / V 



Uchwała Nr IX/59/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinków 
dróg gminnych kategorii dróg gminnych 

Pan Radny Kowalczyk zapytał na jakim etapie jest realizacja uchwały i czy odcinki 
dróg zostały już przekazane. Wóit poinformował, że uchwala jest w trakcie realizacji. 
Gmina nie utrzymuje tych odcinków dróg. Przypomniał też, że Gmina stała się właścicielem 
przedmiotowych odcinków z mocy prawa i jeśli w odpowiednim czasie nie przekazałaby 
ich uchwałą do Zarządu Dróg Wojewódzkich to odcinki byłyby gminne i musielibyśmy 
ponosić koszty ich utrzymywania. Wójt zasygnalizował, że sprawa zapewne powróci 
do Gminy, ponieważ droga nie spełnia wymogów technicznych, aby była drogą wojewódzką. 

Pani Marzanna Kucińska członek Komisji Rewizyinei zapytała o ograniczenie 
wjazdu samochodów ciężarowych na projektowane do wykonania drogi w Arynowie. 
Wójt poinformował, że można to rozwiązać wprowadzając uzgodniony wspólnie z policją 
projekt organizacji ruchu i ograniczenie tonażu. Przewodniczący Komisji poprosił 
o wprowadzenie ograniczenia tonażu na tej drodze i rozwiązanie problemu. 

Uchwała Nr XI/79/15 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nabycia przez 
Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych w miejscowości Stara Niedziałka 

Pan Radny Kowalczyk przypomniał, że chodzi tu o ul. Natolin i zapytał, czy wykup 
gruntów długo jeszcze będzie trwała, bo mieszkańcy już się niecierpliwią. Zapytał też, czy 
jest to odwlekane na ostatni dzień kampanii. Wójt poprosił o nie mówienie takich rzeczy 
na forum Komisji, ponieważ w budżecie znalazło się wykonanie dokumentacji projektowej 
na drogę, więc Gmina ma gdzie robić drogę. Natomiast, tam gdzie nie ma możliwości nabycia 
nieruchomości, zastosuje się specustawę. Wójt przypomniał również, że budżet został 
uchwalony dopiero 8 stycznia przez Radę Gminy, a dziś jest 27 stycznia i już są zebrane 
oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Z ofert, które wpłynęły wynika, że brakuje 
środków i trzeba będzie zwiększyć tę pozycję budżetową. Radny Kowalczyk dodał, że 
chodzi mu tylko o to, żeby rue odkładać tej sprawy. Przewodniczący Komisji powiedział 
z kolei, że rzeczą, która tu nie zagrała było powierzenie osobie prywatnej, jaką jest 
Pan , zebrania zgód od mieszkańców bez wiedzy i zgody poprzedniego Radnego 
ze Starej Niedziałki i poprzedniej Pani Sołtys Starej Niedziałki. Pan Czajkowski powiedział, 
że był to błąd, bo być może poprzedni Radny i Pani Sołtys szybciej zebraliby zgody, więc 
uznaje pytanie Pana Radnego Kowalczyka za zasadne i bez podtekstów. 
Wóit odnosząc się do dyskusji, która się wywiązała poprosił o wzajemne szanowanie się. 

Uchwała Nr XII/88/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pan Radny Kowalczyk zapytał, czy środki z podwyżki, którą uchwalili Radni trafiły 
już do budżetu Gminy i czy za te środki będą prowadzone inwestycje oraz w jakim zakresie 
będzie dalsza modernizacja wodociągów. Pan Kowalczyk, powracając do zeszłorocznej 
suszy, zapytał również, czy były wypłacane odszkqd9^a|iia i czy Gmina poniosła jakieś 
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wydatki z tego tytułu. Wóit poinformował, że taryfy zatwierdzone ww. uchwałą są naliczane 
od 1 stycznia 2016 r. i będą obowiązywać do 31 grudnia 2016 r., więc dopiero zaczynają 
obowiązywać i pieniądze dopiero będą spływać do budżetu. Wójt przypomniał, że tegoroczna 
susza pokazała niedostatki w dostawach wody i została przeprowadzona analiza geologiczna 
stacji uzdatniania wody na terenie Gminy, z której wynika, że np. w Królewcu 
najprawdopodobniej trzeba będzie wykonać dodatkowy odwiert studzienny. 
Wójt poinformował, że trwają prace w tym zakresie. Powiedział też o normach poboru wody 
jakie obowiązują Gminę. 

Wóit z Panią Sekretarz wyjaśnili również, że Gmina nie płaciła odszkodowań 
w związku z suszą, bo to nie jest w jej gestii, natomiast była powołana specjalna komisja, 
która zbierała wnioski od mieszkańców i przekazywała je do odpowiednich organów. 

Uchwała Nr XII/80/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mińsk Mazowiecki na łata 2015-2020" 

Wóit poinformował, że uchwała jest potrzebna, jako załącznik do wniosku o środki 
zewnętrzne. Wniosek został złożony, uchwała jest w trakcie realizacji. 

Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nabycia przez Gminę 
Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w miejscowości Budy Barcząckie 

Wóit poinformował, że chodzi tu o poszerzenie pasa drogowego. Do Gminy z prośbą 
wykupu zwrócił się jeden z mieszkańców Bud Barcząckich, ponieważ inny mieszkaniec przy 
drodze składował żwir i materiały budowlane, które powodowały zagrożenie i utrudniały 
poruszanie się. 

Uchwała Nr XII/90/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 587/3 
we wsi Stojadła 

Wóit przypomniał o położeniu nieruchomości i poinformował, że uchwała jest 
w trakcie realizacji. 

Przewodniczący Komisji poprosił następnie o udostępnienie umowy na opiekę nad 
boiskiem sportowym. Zapytał też skąd pochodzą środki na dofinansowanie klubu kolarskiego 
i czy Wójt robił rozeznanie cenowe. Wóit wyjaśnił, że Prezes klubu kolarskiego był 
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i przedstawił swoją propozycję. Propozycja 
współpracy została przyjęta, a teraz Pan Czajkowski pyta o to. Przewodniczący powiedział, 
że pyta o środki finansowania, bo Radni mają prawo to wiedzieć. Wóit wyjaśnik że 
finansowanie odbywa się ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy w dziale na ku turę 
fizyczną i sport. 



Uchwała XIII/93/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej 
na terenie gminy Mińsk Mazowiecki 

Wóit poinformował, że uchwała w tej sprawie podjęta w listopadzie została uchylona 
przez Regionalna Izbę Obrachunkową, ponieważ w treści uchwały nie byli wskazani 
z imienia i nazwiska inkasenci. Wójt przypomniał, że targowisko gminne przynosi straty 
i jest to poważny temat do dyskusji. Powiedział też o kosztach generowanych przez 
targowisko i wymogach jakie muszą być spełnione, aby mógł odbywać się handel. 
Wójt zachęcił wszystkich Radnych, żeby sprawdzili osobiście jak odbywa się handel 
na gmiimym targowisku i ile osób tam przyjeżdża - Zebrani przedyskutowali sprawę 
targowiska i jego ewentualnego zamknięcia. 

Pan Robert Rońda członek Komisii Rewizyinei przypomniał natomiast o zapisach 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeimego dotyczących przeznaczenia terenu, 
na którym znajduje się targowisko. Przypomniał też, że teren ten znajduje się na obszarze 
mińskiego krajobrazu chronionego, co niesie za sobą konsekwencje dotyczące możliwości 
wykorzystania tego terenu. Wóit powiedział, że można czekać na opracowanie planu, 
nad którym obecnie się pracuje przy jednoczesnym podjęciu decyzji o zmianie studium dla 
wybranych obszarów i terenów, które mają istotne znaczenie dla Gminy. W ten sposób 
otworzy się możliwość rozwoju Gminy dla przedsiębiorców. Podał też przykłady terenów, 
które można by było zakwalifikować do uchwały w sprawie zmiany studium. 

Przewodniczący Komisii przypomniał, że to sołtysi chcieli utworzenia targowiska 
i może należałoby na lutowej sesji przedstawić, że Gmina traci na targowisku, żeby sprawa 
była nagłośniona i żeby sołtysi też mieli świadomość, że trzeba podjąć decyzję w sprawie 
przyszłości targowiska. Wóit przypomniał natomiast, że gdy powstawało gmirme targowisko 
była na to koniunktura, jednak szybko się ona odwróciła. Radny Czaikowski powiedział, że 
szansą było porozumienie się z Burmistrzem w sprawie modernizacji miejskiego targowiska. 
Wóit poinformował, że w poprzedniej kadencji była możliwość skorzystania ze środków 
zewnętrznych przy remoncie targowisk w postaci 75% dotacji i skorzystało z tego np. Miasto 
Mińsk Mazowiecki oraz Gmina Cegłów, natomiast warunkiem było to, że te targowiska 
muszą istnieć i funkcjonować. Po dogłębnej analizie Wójt uznał, że nie będzie wnioskował 
o dotację, bo już wówczas targowisko przynosiło straty. Poza tym Wójt rozmawiał 
z Burmistrzem i sygnalizował, że jest gotowy do współpracy. 

Przewodniczący Komisii poinformował, że uchwała Nr XI/71/15 z dnia 
22 października 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została wybrana przez 
Pana Pawła Lipińskiego członka Komisji Rewizyjnej, który jest nieobecny na posiedzeniu, 
więc uchwała nie będzie omawiana. 

Przewodniczący Komisii zapytał, czy sąjeszcze pytania dotyczące tematu kontroli -
pytań nie zgłoszono. 

W związku z powyższym Komisja Rewizjgna ^akończyła kontrolę realizacji uchwał 
Rady Gminy za II półrocze 2015 r. ( \ 

0 > 



Wnioski pokontrolne; 

Nie zgłoszono wniosków pokontrolnych. 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej; 
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Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Sekretarz Gminy. 

Kontrolowany: Kontrolujący: 




