
PROTOKÓŁ 
Z kontroli w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwajednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 23.02.2021 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, Tomasz Rokita, Elżbieta Roguska, 

Jakub Samborski, Mirosław Siwek) 

2/2021 15.02.2021 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia . 
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: kontrola jednostek OSP w tym dotycząca zakupionych materiałów 

(w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę) 

Antoni Janusz Piechoski 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan . 

(imię i nazwisko) 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

(stanowisko służbowe) 

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwajednostki kontrolowanej) 

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

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 
23 lutego 2021 r. przeprowadziła kontrolę jednostek OSP, w tym dotyczącą zakupionych 
materiałów (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę). 

Przebieg kontroli: 

Wóit przedstawił materiały przygotowane na kontrolę i omówił działalność ~ 
operacyjną jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki 

I 



dotyczące stanu osobowego, pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji poszczególnych 
jednostek, a także ilość interwencji i poziom wyszkolenia. 

W gminie jest osiem jednostek OSP, trzy jednostki są w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Stojadła, OSP Brzóze i OSP Zamienie. Jednostki te mają też 
najwięcej druhów posiadających prawo do udziału w działaniach ratowniczych - 
odpowiednio 27, 26 i 33. Jednostka z Targówki nie może brać udziału w akcjach, ponieważ 
nie ma tam druhów z prawem do udziału w akcjach. W 2020 r. najwięcej interwencji miały 
OSP Zamienie - 73 (+3 zabezpieczenie operacyjne powiatu), OSP Stojadła - 63 (+ 19) 
i OSP Brzóze - 40 ( +8). Żadnej interwencji nie miały jednostki z Targówki i Dłużki. 
Wójt poinformował również o zakupach sprzętu i remontach w 2020 r. 

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wykazywanie się 
dużym profesjonalizmem w działaniu przez druhów z wiodących jednostek OSP. 

Pan Przemysław Woida Przewodniczący Rady Gminy zapytał o sytuację jednostek 
z Targówki i Dłużki, które nie podjęły w ubiegłym roku żadnej interwencji. Wóit powiedział, 
że w I kwartale 2020 r. odbywały się zebrania sprawozdawcze i jednostce z Dłużki udało się 
dopełnić wszystkich formalności i uzyskać absolutorium przez Zarząd, ale jest tam konflikt 
dotyczący budynku remizy i gruntu. Wójt próbował mediować w tej sprawie, ale na razie 
konflikt nie został rozwiązany. Natomiast na zebraniu w Targówce po kilku przerwach 
i gorącej dyskusji przyjęto sprawozdanie finansowe za 2019 r., ale Zarząd jednostki nie 
otrzymał absolutorium i nie dopełniono wszystkich wymagań formalnych, które są nałożone 
na stowarzyszenie. Jednostka nie ma też uzupełnionego Zarządu w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Radny Sławomir Komuda poinformował, że w takim razie na stronie Urzędu 
Gminy są nieaktualne informacje o składzie Zarządu OSP Targówka - Wójt powiedział, 
że informacja zostanie sprawdzona. Powiedział też, że obiekt w Targówce razem 
z terenem wokół jest mieniem gminnym. Obiekt jest bardzo zadbany i prowadzone były tam 
w ostatnich latach prace remontowe, przy dużym wkładzie własnym członków OSP 
i wsparciu finansowym gminy. Obecnie została rozwiązana umowa powierzenia tego obiektu 
w zarząd i jest on w administracji Wójta, który podpisał umowę z dwiema osobami 
pełniącymi nadzór nad tym obiektem. Kwoty wynagrodzenia są podobne jak w przypadku 
opiekunów świetlic gminnych. Radny Jakub Samborski poinformował, że zgłaszają się 
do niego mieszkańcy, którzy chcieliby zaangażować się w działalność stowarzyszenia OSP 
Targówka, ale nie mają odpowiedniej siły przebicia, a obecni członkowie OSP Targówka nie 
wykazują żadnej chęci podjęcia szkoleń pożarniczych i działalności typowo strażackiej. 
W związku z tym zapytał, czy ze strony gminy byłaby akceptowalna sytuacja, w której 
powstałaby druga jednostka OSP w Targówce, do której mogliby należeć mieszkańcy 
przejawiający chęć uczestniczenia w akcjach pożarniczych. Wóit odpowiedział, że patrząc 
z jego perspektywy nie wyobraża sobie powstania kolejnej jednostki OSP w Targówce, 
którą gmina miałaby wspierać, ponieważ byłaby to sytuacja bardzo dziwna i niezrozumiała. 
Wójt nie chciałby uczestniczyć w organizacji drugiej konkurencyjnej jednostki OSP w tej 
samej miejscowości. Powiedział również, że nie ma rejonizacji i jeśli ktoś chce działać 
to może to robić w innej gminnej jednostce OSP. Radny Tomasz Rokita powiedział, 
że do pewnego czasu starał się wspierać OSP Targówka w pozyskiwaniu środków 
ale od kilku lat nie ma odpowiedniej kontroli w tym stowarzyszeniu i śmie twierdzi', 
że w przypadku tej je\o:tki n~o 
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się działalnością strażacką. Dla osób skupionych wokół tej jednostki najistotniejszy jest 
wpływ na funkcjonowanie obiektu w Targówce. Powiedział też, że ma nadzieję na 
transparentność w zarządzaniu budynkiem remizy, aby wszyscy mieszkańcy mogli z niego 
korzystać, ponieważ na jego rzecz było przekazane wiele środków publicznych, a teraz jest 
wykorzystywana w sposób komercyjny i to przyświeca tej działalności. Zastępca Wóita 
powiedział, że można zastanowić się nad ustanowieniem minimalnych standardów, 
które będzie się wymagało od jednostek OSP, aby można było przekazywać 
im dofinansowanie z gminy. Byłby to czynnik mobilizujący dla druhów - członkowie Komisji 
uznali, że jest to dobry pomysł, ale do opracowania kryteriów potrzebne są dodatkowe 
informacje, dotyczące funkcjonowania OSP. W związku z tym do tematu będzie powracało 
się w przyszłości. 

Radny Maciej Gałązka zapytał, gdzie wykonywane są naprawy i serwisy 
samochodów strażackich i czy są one ubezpieczone u tego samego ubezpieczyciela, razem 
z druhami. Zapytał też na co konkretnie zostały wydatkowane środki przekazane przez gminę 
na przeciwdziałanie pandemii. Wóit powiedział, że nowe samochody są na gwarancji. Każda 
jednostka we własnym zakresie pilnuje przeglądów swoich pojazdów i nie dochodziły 
do niego sygnały o problemach związanych np. z przeglądami. Przypomniał również, 
że pojazdy nie są własnością gminy, bo zostały przekazane na rzecz jednostek OSP, 
które są stowarzyszeniami. Gmina ma podpisaną umowę z firmą brokerską, która pomaga 
w wyłonieniu najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej i na tej zasadzie ubezpieczane 
są również pojazdy OSP. Jeśli chodzi o wydatki na przeciwdziałanie pandemii to została 
podpisana umowa z druhami z OSP Królewiec na wynajęcie części magazynowej remizy. 
Radny Gałązka zapytał o plany zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zamienie. 
Wóit odpowiedział, że w budżecie na 2021 r. zapisane jest 200 tys. zł na zakup samochodu 
dla tej jednostki. Jest to deklaracja uczestniczenia we wsparciu zakupu samochodu dla tej 
jednostki,jeśli uda się pozyskać środki z innych źródeł. Kwota zapisana w budżecie może być 
zmieniona zgodnie z potrzebą. Druhowie z Zamienia działają również we własnym zakresie 
i pozyskują środki zewnętrzne na własną rękę, ale bez wsparcia instytucji państwowych nie 
uda się zrealizować zakupu. 

Po dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli dwa wnioski pokontrolne: 
1. Komisja Rewizyjna wyraża zaniepokojenie sytuacją organizacyjną i lokalową 

jednostek OSP Targówka i OSP Dłużka. 
2. Komisja Rewizyjna rekomenduje Wójtowi podjęcie działań, w porozumieniu 

z Zarządem Miejsko-Gminnym OSP, dotyczących uregulowania sytuacji 
organizacyjnej, kadrowej, majątkowej i lokalowej OSP Targówka. 

Wnioski pokontrolne: 

1. Komisja Rewizyjna wyraża zaniepokojenie sytuacją organizacyjną i lokalową 
jednostek OSP Targówka i OSP Dłużka. 

2. Komisja Rewizyjna rekomenduje Wójtowi podjęcie działań, w porozumieniu r§ 
z Zarządem Miejsko-Gminnym OSP, dotyczących uregulowania sytuacji ~)VI.! 
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Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 

Wykaz załączników: 

1. Informacja z działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Mińsk Mazowiecki w 2020 r. 

2. Wybrane dane dotyczące stanu jednostek OSP z terenu gminy Mińsk Mazowiecki 
3. Wydatki poniesione na finansowanie OSP w 2020 roku, w podziale na jednostki 

i grupy wydatków 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymał Pan Paweł Tafil 
pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami przeciwpożarowymi. 

Kontrolowany: 

~'t~,\nik 
~a 

Kontrolujący: 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

wski~ 

Paweł Lipiński - (J.' 
_:.li\ L ( 

Ewa Szcześniak - Cł(l :_, 

Zbigniew Chodziński- ~ 

Maciej Gałązka - 

Edyta Głuchowska - ~\;..,~~ 
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Marzanna Kucińska - O')'\u (~\ 1 

Elżbieta Roguska - ć4J'~ 
Tomasz Rokita - rlf-+ 
Jakub Samborski- \A j,.,.,J./7 
Mirosław Siwek - S' J 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 
2. Pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami przeciwpożarowymi, 
3. a/a. 
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