
PROTOKÓŁ 
Z kontroli w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 28.09.2020 r. 
w przeprowadzonej w dniu . 

( adres jednostki kontrolowanej) 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
przez . 

(zespól kontrolujący) 

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

Zbigniew Chodziński, Maciej Gałązka, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, 

Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Tomasz Rokita, 

Jakub Samborski, Mirosław Siwek). 

6/2020 16.09.2020 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia . 

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 

Pan Antoni Janusz Piechoski Wójt Gminy 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Radosław Legat Zastępca Wójta 

(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 . /' J' \\ 
28 września 2020 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. ~ 

Przebieg kontroli: :...::,J J{}; ►~ 
~O/ ~~;,fV 



Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisii Rewizyjnej przedstawił dokumenty 
przygotowane na kontrolę, tj. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 21 września 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 

Radny Jarosław Krupski zapytał, czy i gdzie są publikowane zarządzenia Wójta 
w sprawie zmian budżetu. Wójt poinformował, że przepisy prawa pozwalają Wójtowi 
na przesuwanie środków finansowych w danym dziale, ale nie udzieli precyzyjnej informacji 
czy jest obowiązek publikacji tych zarządzeń. Radny Krupski stwierdził, że niepokojący jest 
wzrost zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne o ok. 40% i zaległości z tytułu 
podatków i opłat lokalnych o ponad 30%. Zapytał też jakie są pomysły Urzędu Gminy, 
żeby te zaległości nie wzrastały. Wójt powiedział, że wskaźniki wynikają zapewne 
z bilansów, a opóźnienia są efektem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. 
Wójt nie zauważył jednak zagrożenia dla budżetu z tytułu wzrostu zaległości. 
Przewodniczący Komisji dodał, że z informacji przekazywanych przez Panią Skarbnik 
wynika, że sytuacja z należnościami normuje się. Radny Krupski zapytał również o znaczny 
wzrost wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska: planowano 30 OOO zł, a wykonanie wyniosło 752 089,91 zł. 
Wójt poinformował, że są to opłaty za wycinkę drzew związaną z inwestycją 
okołolotniskową. Radny Krupski zapytał również o zadanie inwestycyjne dotyczące 
wykonania nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej, ponieważ nie ma 
wydatkowanej kwoty, ale jest opis, że zadanie zostało wykonane przez firmę 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Wójt poinformował, 
że jest to błąd pisarski, zadanie nie zostało wykonane, miało być finansowane ze środków 
funduszu soleckiego, ale w związku z rozbudową sieci wodociągowej w tej ulicy mieszkańcy 
zdecydowali o zmianie funduszu na inne zadanie. Radny Krupski zapytał, o wykonywanie 
nakładek asfaltowych na ulicach, w których mają być projektowane i realizowane główne 
kolektory kanalizacyjne np. w Hucie Mińskiej, Podrudziu i Zamieniu, zgodnie z nową 
koncepcją kanalizowania Gminy przyjętą przez radnych w marcu. Wójt powiedział, 
że decyzję o przeznaczeniu środków na rozpoczęcie prac projektowych, dotyczących 
głównych kolektorów kanalizacyjnych podjęła Rada Gminy na sesji sierpniowej. Patrząc 
optymistycznie pozwolenia na budowę tych kolektorów kanalizacyjnych będą zapewne 
w połowie 2023 r., a decyzje kiedy i gdzie będą prowadzone inwestycje będą dopiero 
podejmowane. Wicewójt powiedział, że w Hucie Mińskiej na ul. Wczasowej jest szeroki pas 
drogowy i jest tam miejsce na lokalizowanie kanalizacji bez naruszanie istniejącej 
infrastruktury. Wójt dodał, że w niektórych miejscowościach inwestycje kanalizacyjne mogą 
pojawić się za kilka lat i trudno byłoby zwlekać tyle czasu z inwestycjami drogowymi, 
o które upominają się mieszkańcy. Radny Krupski zapytał, skąd biorą się zmiany kwot 
inwestycji, np. ul. Wczasowa w Hucie Mińskiej wzrost z 60 OOO zł do 143 OOO zł 
i w Zamieniu oraz Podrudziu wzrost ze 150 OOO zł do 240 OOO zł. Wicewójt poinformował, 
że w przypadku ul. Wczasowej pierwotnie była propozycja wykonania tej ulicy tylko na tych 
fragmentach, gdzie były największe ubytki, natomiast po wpłynięciu ofert stwierdzono, 
że po takich stawkach i w tak przygotowanej infrastrukturze można poprowadzić 

tę inwestycję M dłuższym q wp~~korum~~!~ P( 



Marianki, ponieważ nie ma tam rozwiązanego problemu z odprowadzeniem wody. Podobnie 
było w innych miejscowościach, gdzie możliwe było wykonanie większego zakresu prac 
po korzystnych stawkach, za pośrednictwem zmian w budżecie wprowadzanych poprzez 
zarządzenia Wójta. Wójt poinformował o modernizacji ścieżki pieszo-rowerowej Huta 
Mińska - Mińsk Mazowiecki - zadanie zapewne nie zostanie wykonane w tym roku, 
ponieważ oczekuje się na uzyskania zatwierdzonego projektu oświetlenia ścieżki. 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do tematu kontroli - 
pytań nie zgłoszono. Na powyższym zakończono kontrolę wykonania budżetu za I półrocze 
2020 r. 

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono. 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 

) ······················································································································································· 

.............................................................. ·::-··· ~- .. :-;.. ~-=.-:-:- . 

Wykaz załączników: 

1. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2020 roku 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury zal półrocze 2020 roku. 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy (Kierownik jednostki kontrolowanej), natomiast drugi 
egzemplarz został przekazany Pani Annie Kosobudzkiej Skarbnik Gminy. 

Kontrolowany: Kontrolujący: 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

ws~ 

Paweł Lipiński - ~\\\J\ 

Ewa Szcześniak- ~~..., 
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Zbigniew Chodziński - ~ 

Maciej Gałązka - ~ 

Edyta Głuchowska - 

Marzanna Kucińska - ~o'1 

Tomasz Rokita - ~ 

Elżbieta Roguska - 

Jakub Samborski- 

Mirosław Siwek - 

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