PROTOKÓŁ
Z kontroli w jednostce:
U rząd Gminy Mińsk Mazowiecki
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14
w

07.06.2021 r.
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)
5/2021
na podstawie upoważnienia Nr

31.05.2021 r.
z dnia

.

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
kontrola wykonania budżetu za 2020 r.

Zakres kontroli:

Wniosek w sprawie absolutorium

Ponadto w kontroli udział wzięli:
Wójt Gminy

Pan Antoni Janusz Piechoski
(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

Zastępca Wójta

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

Skarbnik Gminy

Pani Ewa Kalata

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.......................................................... <~~;~:~ j~ct~~~&·i· k~~;;~i~~~~j)
ustalono, co następuje:

if2

.
Ć/o/~c'- ~

ff
/
:J
..
j,
~
1~~ sJ ~

~ ~Ce;

1

V

Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu
w dniu 7 czerwca 2021 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu za 2020 r. i zajęła

stanowisko dotyczące wniosku w sprawie absolutorium.
Przebieg kontroli:
Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił dokumenty
przygotowane na kontrolę:
1. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok
(wraz z załącznikami)
2. Uchwała Nr 3.e./73/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.
3. Sprawozdania finansowe gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 r., w skład których wchodzi:
bilans z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki, bilans obejmujący dane
wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku
zysku oraz strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych, zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych i Informacja dodatkowa.
Komisja Rewizyjna zajmując stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego
absolutorium powinna mieć na względzie wykonanie budżetu i zarządzanie publicznymi
środkami finansowymi pod względem celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO)
zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu i zapytał, czy są pytania lub
uwagi w zakresie przedmiotu kontroli - pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zapytał,
czy są pytania lub uwagi do przedstawionych dokumentów - pytań i uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przejście do głosowań.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie (jawne) pozytywne zaopiniowanie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 r.
W głosowaniu udział wzięło 12 członków Komisji Rewizyjnej.
Za było 12 członków Komisji Rewizyjnej, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się
od głosu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazo
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Komisii poddał pod głosowanie (jawne) stanowisko Komisji

Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mińsk
Mazowiecki za 2020 r.
W głosowaniu udział wzięło 12 członków Komisji Rewizyjnej.
Za stanowiskiem w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium było 12 członków Komisji
Rewizyjnej, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 r.
Stanowisko Komisji jest wyrażone w formie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 r.
Załącznikiem do uchwały jest pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
Gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 r.
Uchwała Komisji Rewizyjnej zostanie niezwłocznie przekazana do Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki i do Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
Na powyższym zakończono kontrolę wykonania budżetu za 2020 r. i formułowanie
wniosku w sprawie absolutorium.
Wnioski pokontrolne:
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki zajęła stanowisko w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 r.
i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 r.
Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:
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Wykaz załączników:
1. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok
(wraz z załącznikami)
2. Uchwała Nr 3.e./73/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania o inii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania udżetu za 2020 r.

3. Sprawozdania finansowe gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 r., w skład których wchodzi:
bilans z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki, bilans obejmujący dane
wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku
zysku oraz strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych, zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych i lnformacj a dodatkowa.
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przekazano Wójtowi Gminy (Kierownik jednostki kontrolowanej), natomiast drugi
egzemplarz zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach.
Kontrolowany:

Kontrolujący:
Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:
Paweł Lipiński -

~
Or;

Ewa Szcześniak -

~ -,

Zbigniew Chodziński/'\,,S ka!J,fł i k
~ta

Maciej Gałązka -

~
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Edyta Głuchowska Sławomir Komuda Jarosław Krup
Marzanna Kucińska Tomasz Rokita Elżbieta Roguska Jakub Samborski Mirosław Siwek -

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Siedlcach,
3. a/a.
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