
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 realizacji uchwal Rady Gminy za I półrocze 2019 r. 

Radosław Legat 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan .. 

(imię i nazwisko) 

Zastępca Wójta 

(stanowisko służbowe) 

W kontroli udział wzięli również: 

Pani Jolanta Damasiewicz Sekretarz Gminy 

(imię i nazwisko) (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: 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 24 
września 2019 r. przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał R~ocze ~

1

~

3 

* 
~~~ 



Przebieg kontroli: 

Pani Ewa Szcześniak Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że do kontroli 
wybrana została uchwała Nr V.50.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019r. 
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" i uchwała Nr V.47.19 Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży". 

Uchwała Nr V.50.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. 
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki": 

Radny Jarosław Krupski zapytał, czy nie ma problemu z realizacją Programu 
w związku z podpisaniem umowy z firmą znacznie oddaloną od gminy. Wicewójt 
poinformował, że nie ma problemu z terminowością realizacji uchwały. Wykonawca 
wywiązuje się w należyty sposób ze swoich obowiązków. Wicewójt przedstawił 
sprawozdanie z realizacji programu. Od 1 stycznia 2019 r. do 23 września 2019 r. koszty 
poniesione na rzecz wykonania usług określonych w Programie wynoszą 16 250 zł. 
W ramach Programu były też prowadzone działania takie jak sterylizacja, kastracja i inne 
usługi weterynaryjnych w kwocie 5 294,80 zł, a na opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym 
ich dokarmianie wydatkowano 1 929 zł - Gmina weryfikuje zgłoszenia dotyczące 
bezdomnych zwierząt. 

Uchwala Nr V.47.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży": 

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy szkoły korzystają z programu. 
Pani Sekretarz poinformowała, że kontrolowana uchwała została podjęta, aby możliwe było 
zgodne z przepisami podjęcie na jej podstawie uchwały o nagrodach za wyniki naukowe 
dla uczniów. Poinformowała również w jakim zakresie Gmina stara się wspierać 
uzdolnionych uczniów. 

Wiceprzewodnicząca Komisji w związku z brakiem pytań zakończyła kontrolę 
realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2019 r. Nie zgłoszono wniosków pokontrolnych. 

Uwagi kie_rownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 
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Wykaz załączników: 

1. Rejestr uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2019 r. 

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

Kontrolowany: Kontrolujący: 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w składzie: 

Ewa Szcześniak- ~'1 · 

Zbigniew Chodziński- ~ 

~~ 

~ 

' 
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Edyta Głuchowska - 

Jarosław Krupski - 

Marzanna Kucińska - 

Elżbieta Roguska - 

Jakub Samborski - 

Mirosław Siwek - 

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