PROTOKÓŁ
Z kontroli w jednostce:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
(nazwajednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14

23.02.2021 r.
przeprowadzonej w dniu
.

w
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
przez

.
(zespół 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
na podstawie upoważnienia Nr

15.02.2021 r.
z dnia

.

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
Zakres kontroli: kontrola świetlic gminnych

Antoni Janusz Piechoski
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan

(imię i nazwisko)

.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
(stanowisko służbowe)

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
23 lutego 2021 r. przeprowadziła kontrolę świetlic gminnych.

Przebieg kontroli:
Wóit przedstawił materiały przygotowane na kontrolę. W 2020 r. gmina poniosła

łącznie wydatki na następujące obiekty:
- świetlica w Barczącej - 19 391,09 zł,
- świetlica w Targówce -22 120,52 zł,
- świetlica w Zamieniu - 1 098,58 zł,
- świetlica w Królewcu- 714,89 zł,
- świetlica w Nowych Osinach - 16 702,66 zł.
Ponadto remont i doposażenie budynku świetlicy w Zamieniu był finansowany
w ramach funduszy sołeckich Zamienia i Podrudzia w wysokości 13 249,99 zł i w ramach
inicjatywy lokalnej w wysokości 6 150,13 zł. Wykonano również altanę przy świetlicy
w Targówce w kwocie 19 152,33 zł, przy wsparciu środkami zewnętrznymi (MIAS).
Świetlice w Barczącej i Targówce realizowały program profilaktyczny, którego łączne koszty
wyniosły odpowiednie 6 400 zł i 33 404,13 zł. (Świetlice w Zamieniu i Królewcu to budynki
po zlewniach mleka.)
Pani Sekretarz dodała, że działalność profilaktyczna w świetlicach w Targówce
i Barczącej jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Realizowane są tam programy skierowane do dzieci, które zostały
zatwierdzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizatorzy projektów są odpowiednio przeszkoleni do prowadzenia takich zajęć. Świetlica
w Targówce cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, prowadzone są tam cykliczne
zajęcia.
Radna Ewa Szcześniak zapytała o wysokie opłaty za energię elektryczną w świetlicy
w Barczącej. Pani Sekretarz poinformowała, że jest to spowodowane ogrzewaniem budynku
pompą ciepła, która do rozruchu i pracy potrzebuje energii elektrycznej. Poza tym dochodzi
jeszcze oświetlenie boiska przy świetlicy. Radny Zbigniew Chodziński zaproponował
rozważenie montażu fotowoltaiki na tym obiekcie, ponieważ mogłoby to obniżyć znacząco
koszty ponoszone na energię elektryczną. Wicewóit poinformował, że rozważano
to rozwiązanie i uznano, że korzystnym będzie zaczekanie na nabory na dotacje i środki
zewnętrzne, które znacznie zmniejszą wkład własny gminy w taką inwestycję.
Radny Maciei Gałązka zapytał o osoby zatrudnione w świetlicach w Barczącej
i w Targówce, które zajmują się realizacją programów profilaktycznych. Pani Sekretarz
poinformowała, że w świetlicy w Targówce zatrudnione są dwie osoby, które prowadzą
wszystkie zajęcia odbywające się w tej świetlicy i mają odpowiednie wykształcenie
do prowadzenia zajęć. W świetlicy w Barczącej pracuje nauczycielka ze szkoły w Janowie,
która również ma odpowiednie wykształcenie. Osoby zatrudnione są na umowach o dzieło
i dbają we własnym zakresie o porządek w świetlicy, razem z opiekunami tych świetlic.
Radny Tomasz Rokita poinformował, że świetlica w Targówce funkcjonuje
na wysokim poziomie i zapytał o pozycję dotyczącą prania obrusów, w kwocie 707 zł.
Wóit poinformował, że są to rachunki za pranie obrusów, które były wykorzystywane?,
podczas imprez okolicznościowych na dużej sali, która była wynajmowana odpłatnie.
·
Radny Rokita zapytał o środki, które pozyskała gmina z_ tytułu wynajmu sali w Targówce.
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wynajmowana przez stowarzyszenie OSP Targówka, ale były uwagi do sposobu prowadzenia
wynajmu i od drugiego kwartału 2020 r. wszystkie wynajmy odbywają się za pośrednictwem
Urzędu Gminy.
Po dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli następujący wniosek pokontrolny:
Zobowiązanie Wójta do przedstawienia sprawozdania i rozliczenia finansowego z wynajmu
sali w obiekcie w Targówce za okres 2020 r. (od 1 kwietnia 2020 r.).

Wnioski pokontrolne:
Zobowiązanie Wójta do przedstawienia sprawozdania i rozliczenia finansowego
z wynajmu sali w obiekcie w Targówce za okres 2020 r. (od 1 kwietnia 2020 r.).
Uwa i kierownika lub racownika · ednostki kontrolowane·:
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Wykaz załączników:
1. Wydatki poniesione w 2020 r. na finansowanie świetlic gminnych
2. Informacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania świetlic gminnych w Targówce
i Barczącej
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Sekretarz Gminy.
Kontrolowany:

Kontrolujący:
Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:

Paweł Lipiński - ~
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Ewa Szcześniak -
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Zbigniew Chodziński-

~
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Maciej Gałązka Edyta Głuchowska Sławomir Komuda -

Marzanna Kucińska Elżbieta Roguska Tomasz Rokita Jakub Samborski Mirosław Siwek Otrzymują:
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Sekretarz Gminy,

3. a/a.
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