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Fundusze 
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Dane dot. projektu: ,,PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ" 

Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 
przestrzennego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Umowa nrPOWR.02.19.00-00-KPI 1/18-00 z dnia 29.11.2018 r.- umowa Fundacji Promocji Gmin 
Polskich z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

Termin kontroli: 3.02.2020- 7.02.2020 
Gmina: Mińsk Mazowiecki 
Województwo: mazowieckie 
Przedstawiciel Gminy: Urszula Milewska 
Zespół kontrolujący: Józefina Sobiegraj 

Radosław Jończak 
Nazwa dokumentu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
planistycznego: zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki 

Tak Nie Uwagi 
Uchwala w sprawie Uchwala Nr Vll.72.19 Rady Gminy 
przystąpienia do sporządzenia Mińska Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 
dokumentu planistycznego + 2019 r. zmieniona uchwalą Nr 

Xlll.111.19 z dnia 28 listopada 2019 r. 
Tak Nie Nie dotyczy Uwagi 

Technika 1: Badanie ankietowe - online 

a) prace wstępne + 
b) zakup niezbędnych + laptop wraz z 

materiałów i urządzeń akcesoriami 
c) kampania promocyjno- + 

informacyjna (publikacje, 
plakaty, ulotki) 

d) przeprowadzenie konsultacji + 
zgodnie z opisem 

e) udział uprawnionych osób + 
f) osiągnięcie wskaźników + w ankiecie wzięło udział 

46 osób 
g) dokumenty merytoryczne + ankieta, 

potwierdzające zrealizowanie raport z ankiety, 
techniki (materiały 
pomocnicze, dokumentacja 
fotograficzna) 
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h) termin zgodny z + 2-30.09.2019 
harmonogramem 

i) opracowanie raportu zgodnie z 
harmonogramem 

+ będzie wykonany od 
1.03.20120 - 
31.12.2020 r. 

Technika : Spotkanie otwarte 

Tak Nie Nie dotyczy Uwagi 

a) prace wstępne + 
b) zakup niezbędnych urządzenie 

materiałów i urządzeń + wielofunkcyjne, sprzęt 
audiowizualny 

c) kampania promocyjno- 
informacyjna (publikacje, + 
plakaty, ulotki) 

d) przeprowadzenie konsultacji + 
zgodnie z opisem 

e) udział uprawnionych osób + 
f) osiągnięcie wskaźników + 64 osoby 

g) dokumenty merytoryczne 
potwierdzające zrealizowanie 
techniki (materiały + 
pomocnicze, dokumentacja 
fotograficzna) 

h) termin zgodny z + 7.10.2019 
harmonogramem 10.10.2019 

14.10.2019 
i) opracowanie raportu zgodnie z 

harmonogramem 

+ będzie wykonany od 
1.03.20120 - 
31.12.2020 r. 
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Technika : Spotkanie konsultacyjne: 

Tak Nie Nie dotyczy Uwagi 

a) prace wstępne + 
b) zakup niezbędnych + stojaki do map 

materia/ów i urządzeń 
c) kampania promocyjno- 

informacyjna (publikacje, + 
plakaty, ulotki) 

d) przeprowadzenie konsultacji + zgodnie z opisem 
e) udział uprawnionych osób + 
f) osiągnięcie wskaźników + 28 osób 

g) dokumenty merytoryczne + 
potwierdzające zrealizowanie 
techniki (materiały 
pomocnicze, dokumentacja 
fotograficzna) 

h) termin zgodny z + 4.11.2019 
harmonogramem 

i) opracowanie raportu zgodnie z 
harmonogramem 

+ będzie wykonany od 
1.03.20120 - 
31.12.2020 r. 

Technika : Spotkanie konsultacyjne li 

Tak Nie Nie dotyczy Uwagi 

a) prace wstępne + 
b) zakup niezbędnych Wykorzystanie 

materiałów i urządzeń + materia/ów i urządzeń z 
poprzednich technik 

c) kampania promocyjno- + 
informacyjna (publikacje, 
plakaty, ulotki) 

d) przeprowadzenie konsultacji + technika w trakcie 
zgodnie z opisem realizacji 

e) udział uprawnionych osób + technika w trakcie 
realizacji 

f) osiągnięcie wskaźników technika w trakcie + realizacji 
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g) dokumenty merytoryczne + technika w trakcie 

potwierdzające zrealizowanie realizacji 
techniki (materiały 
pomocnicze, dokumentacja 
fotograficzna) 

h) termin zgodny z + technika w trakcie 
harmonogramem realizacji 

i) opracowanie raportu technika w trakcie 
realłzacjł, zgodnie z 

+ harmonogramem 
będzie wykonany od 
1.03.20120 - 
31.12.2020 r. 

Realizacja założeń projekt zgodnie z umową o powierzenie grantu 
Tak Nie Uwagi 

Informacja na stronie h t tps://www. min skmazowiecki. pl/97 5, przestrz en- 
internetowej Grantobiorcy gminna-lokalna-wartosc 
o przystąpieniu do udziału + 
w projekcie 
Plakat informacyjny na 
temat projektu, w tym z 
informacjami dotyczącymi + 
wsparcia finansowego, w 
siedzibie Grantobiorcy 
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