
PROTOKÓŁ 

Z kontroli w jednostce: 
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 24.09.2019 r. 
w przeprowadzonej w dniu .. 

(adres jednostki kontrolowanej) 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
przez . 

(zespól kontrolujący) 

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: Ewa Szcześniak, Zbigniew 

Chodziński, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, 

Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Siwek) 

6/2019 23.09.2019 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia . 
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 

Anna Kosobudzka 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani . 

(imię i nazwisko) 

Skarbnik Gminy 

(stanowisko służbowe) 

W kontroli udział wzięli również: 

Pan Radosław Legat Zastępca Wójta 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pani Jolanta Damasiewicz Sekretarz Gminy 
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oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje: 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 24 
września 2019 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 

Przebieg kontroli: 

Pani Anna Kosobudzka Skarbnik Gminy przedstawiła informację o wykonaniu 
budżetu gminy za I półrocze 2019 r. i uchwałę Nr Si.291.2019 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wydania 
opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie 
przedstawioną informację z zastrzeżeniem dotyczącym wystąpienia zobowiązań 
wymagalnych w wysokości 4 133,25 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. Pani Skarbnik 
poinformowała, że zastrzeżenie dotyczy odszkodowania za grunty przejmowane przez Gminę 
na podstawie decyzji Starosty. Odszkodowanie nie zostało wypłacone, ponieważ nie został 
odnaleziony właściciel, ale pracownik gminny zajmuje się tą sprawą. W związku z tym 
odszkodowanie powinno zostać złożone do depozytu sądowego, ale decyzja o przyjęciu 
środków do depozytu jest wydawana przez sąd i można czekać na decyzję nawet do roku. 

Wiceprzewodnicząca Komisji w związku z brakiem pytań zakończyła kontrolę 
wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Nie zgłoszono wniosków pokontrolnych. 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 
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Wykaz załączników: 

1. lnformacj a o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 
2. Uchwała Nr Si.291.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej 
przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2019 r. 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wój~owi Gminy, natomiast drugi egzemplarz został przekazany Skarbnik Gminy. 
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Kontrolowany: Kontrolujący: 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w składzie: 

Ewa Szcześniak - ~C"' 
Zbigniew Chodziński - ~ 

Edyta Głuchowska - 

Sławomir Komuda - 

Marzanna Kucińska - 

Elżbieta Roguska - 

Jakub Samborski - 

Mirosław Siwek - 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 
2. Skarbnik Gminy, 
3. a/a. 
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