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

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14

23.03.2021 r.
przeprowadzonej w dniu
..

w
(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,

Mirosław Siwek)
3/2021
na podstawie upoważnienia Nr

12.03.2021 r.
z dnia

..

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
Zakres kontroli: kontrola prawidłowości przeprowadzania przetargów
i zapytań ofertowych za II półrocze 2020 r.
Antoni Janusz Piechoski
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan

..

(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
(stanowisko służbowe)

Zastępca Wójta

Pan Radosław Legat
(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:
U rząd 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 marca 2021 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości przeprowadzania przetargów
i zapytań ofertowych za II półrocze 2020 r.
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Przebieg kontroli:
Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji

mogli w wyznaczonym terminie zgłaszać tematy do kontroli. Zgłoszenia dokonał radny
Sławomir Komuda, który do skontrolowania wybrał przetarg na usuwanie awarii
wodociągowych i kanalizacyjnych w 2021 r. i zapytanie ofertowe dotyczące wykonania
dodatkowego zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w sezonie
zimowym 2020/2021. Radny Komuda poinformował, że po zapoznaniu z dokumentacją nie
ma uwag, chciałby jedynie uzyskać informację kto ze strony Gminy odbiera prace dotyczące
usunięcia awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. Wicewójt poinformował, że jest
to przetarg przeprowadzony na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i odpowiedzialnym za odbiór wykonanych prac jest Kierownik GZGK i pracownicy
zajmujący się konserwacją wodociągów i kanalizacji. Radny Komuda zasygnalizował
konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na wykończenie prac i prawidłowe zagęszczenie
gruntu. Wicewójt powiedział, że przekaże te uwagi Kierownikowi GZGK, ale trzeba zdawać
sobie sprawę, że podczas okresu zimowego nie zawsze możliwe jest prawidłowe
zagęszczenie. Wóit poprosił o zgłaszanie tego rodzaju niedociągnięć. Gmina będzie
traktować to jako formę zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej. Przewodniczący Komisji
poinformował, że w Brzózem po dokonaniu zgłoszenia wykonawca usuwający usterkę
w okresie zimowym pojawił się i poprawił chodnik, doprowadzając go do stanu pierwotnego,
więc potwierdza potrzebę dokonywania zgłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że w poprzedniej kadencji były pisma
od mieszkańców Starej Niedziałki, którzy mieli duże problemy z awariami kanalizacji
i zapytał, czy w ostatnim czasie pojawiają się takie zgłoszenia. Wójt powiedział,
że po przebudowie błędnie zaprojektowanego odcinka kanalizacji w ul. Mazowieckiej
w Starej Niedziałce nie ma zgłoszeń.
Radny Maciej Gałązka zapytał o postępowanie dotyczące wykonania asfaltowych
progów zwalniających, chodzi o próg w Mariance przy sklepie, który był wykonany na całej
szerokości drogi i został w takiej formie odebrany. Później został sfrezowany i podzielony
na dwie części. Wicewójt przypomniał, że jeden z użytkowników drogi w Mariance pisał
skargi dotyczące progów. Próg ten został wykonany na wniosek zebrania wiejskiego.
Konsekwencją wykonania progu przy sklepie było to, że nie można było parkować, ponieważ
przepisy prawa drogowego regulują, że w odległości 1 O m od progu na poboczu nie mogą być
parkowane pojazdy, a w tym miejscu nie ma wydzielonego parkingu. W związku z tym
pojawiły się apele i skargi dotyczące przebudowy progu. Znaleziono kompromis
i przeniesiono przejścia dla pieszych w miejsce, w którym nie było progu i to pozwoliło
parkować samochody w pobliżu sklepu, dodatkowo zdecydowano się podzielić próg na dwie
części, co poprawiło możliwość swobodniejszego korzystania z drogi pojazdami rolniczymi
i nie wpłynęło negatywnie na bezpieczeństwo. Po dyskusji podzielono pogląd użytkownika
drogi piszącego skargi na progi zwalniające i na ciągach dróg gminnych obciążonych
większym ruchem pojazdów odstąpi się od wykonywania pełnych progów zwalniających,~
zajmujących całą szerokość jezdni, będą tam ewentualnie powstawały progi dzielone.
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Wnioski pokontrolne:

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.
Uwagi kierownika lub pracownika iednostki kontrolowanei:
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Wykaz załączników:
1. Wykaz przetargów i zapytań ofertowych za II półrocze 2020 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymał Zastępca Wójta Kierownik Referatu Inwestycyjnego.
Kontrolowany:

Kontrolujący:
Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:
Paweł Lipiński- ~
Ewa Szcześniak Zbigniew Chodziński Maciej Gałązka -
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Marzanna Kucińska str. 3/4

Elżbieta Roguska - /
~

Tomasz Rokita - ~
Mirosław Siwek -
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Otrzymują:
I. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Zastępca Wójt - Kierownik Ref. Inwestycyjnego,
3. a/a.

str. 4/4

