
PROTOKÓŁ 
Z kontroli w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 27.10.2020 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, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, 

Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Tomasz Rokita, Jakub Samborski, 

Mirosław Siwek). 

7/2020 15.10.2020 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia .. 
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: Kontrola placówek oświatowych z terenu Gminy Mińsk 

Mazowiecki przy współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Ekonomiczno- 

Administracyjnej Szkól za rok szkolny 2019/2020 (do dnia 31 sierpnia 2020 r.) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 

Pan Antoni Janusz Piechoski Wójt Gminy 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pani Jolanta Damasiewicz Sekretarz Gminy 

(imię i nazwisko) 

Pani Dorota Czaplicka 
(stanowisko służbowe) 

Główna Księgowa GZOEASz 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 
27 października 2020 r. przeprowadziła kontrolę placówek oświatowych z terenu Gminy 
Mińsk Mazowiecki przy współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Ekonomiczno 
Administracyjnej Szkół za rok szkolny 2019/2020 ( do dnia 31 sierpnia 2020 r.) 

Przebieg kontroli: 

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyinei przedstawił dokumenty 
przygotowane na kontrolę, tj. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2019/2020, tabelę zawierającą dane liczbowe dotyczące ilości uczniów, powierzchni 
szkół i ilości wydawanych posiłków oraz zatrudnianych pracowników obsługi, a także 
sprawozdanie z wydatków placówek oświatowych i GZOEASz. 

Pani Dorota Czaplicka Główna Księgowa GZOEASz wyjaśniła jakie wydatki 
zalicza się do paragrafów 421 O Zakup materiałów i wyposażenia i 4260 Zakup energii 
elektrycznej, cieplnej. Radny Jarosław Krupski powiedział, że pomimo inwestycji w pompy 
ciepła w placówkach oświatowych nadal sporo środków wydaje się na ogrzewanie i energię. 
Wóit powiedział, że na kolejnych spotkaniach Wicewójt przedstawi informacje dotyczące 
oszczędności generowanych przez pompy ciepła. Radny Krupski zapytał, czy w poprzednim 
roku szkolnym była przeprowadzona kontrola placówek oświatowych przez Kuratorium 
Oświaty. Pani Sekretarz powiedziała, że zasięgnie informacji od dyrektorów w tej sprawie 
i przekaże szczegółowe informacje. Radna Elżbieta Roguska poinformowała, że w szkole 
w Starej Niedziałce była kontrola dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Radna Ewa Szcześniak zwróciła uwagę na duży koszt dowozu dzieci do szkoły 
w Hucie Mińskiej w poprzednim roku szkolnym, który wyniósł 43 625 zł na dowóz 
ośmiu uczniów. Pani Czaplicka wyjaśniła, że w tej kwocie uwzględniony jest dowóz 
indywidualny 7 uczniów przez rodziców, ok. 25 tys. zł jest za dowóz wspomnianych ośmiu 
uczmow i 27 200 zł za dowóz dzieci niepełnosprawnych z obwodu szkoły. 
Wóit poinformował, że na dzieci niepełnosprawne gmina otrzymuje zwiększoną subwencję 
oświatową. 

Pan Przemysław Woida Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wzrost 
zatrudnienia pracowników obsługi w szkole w Brzózem i zapytał, z czego on wynika. 
Pani Sekretarz poinformowała, że zatrudniona została jedna osoba w charakterze woźnego 
i było to spowodowane długotrwałym zwolnieniem lekarskim. Spowodowało to zdublowanie 
etatu. Poza tym jest również zatrudniona pomoc nauczyciela z powodu uczęszczania 
do szkoły dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Radny Woida zapytał również 
o pozycję dotyczącą Mobilności kadry edukacji, jest to projekt unijny w wysokości 
120 611 zł, który był realizowany tylko w szkole w Stojadłach. Pani Sekretarz powiedziała, 
że to tzw. projekt Erasmus i był on oddolnie zainicjowany przez szkołę. Przewodniczący 
Rady zwrócił uwagę na korzystną tendencję przepływu uczniów z gminnych szkół - coraz 
mniej uczniów odchodzi do szkół poza gminę. Radny Jakub Samborski zauważył, 
że w szkole w Hucie Mińskiej spadła liczebność uczniów, a szkoła jest obecnie 
rozbudowywana. Pani Sekretarz powiedziała, że jest to spowodowane odejściem jednej 
klasy w związku z reformą oświatową i likwidacją gimnazjów. Radna Ewa Szcześniak 

zauważyła, żw sz::cjwnJ:~~;:e:~~ 



liczby uczniów jest tylko w szkole w Hucie Mińskiej. Wójt przypomniał w jakich 
okolicznościach zapadła decyzja o rozbudowie tej szkoły i dodał, że obecnie jest 
ok. 3 tygodniowe opóźnienie w harmonogramie prac budowlanych, ale inwestycja nie jest 
zagrożona. Przewodniczący Komisji powiedział, że ostatnie prace remontowe w gminnych 
szkołach na pewno przełożyły się na korzystniejsze saldo migracji uczniów niż było 
to w poprzednich latach. Zapytał również, czy w związku z pandemią koronawirua uzyskano 
oszczędności w funkcjonowaniu szkół. Pani Czaplicka poinformowała, że nie odbywały się 
wszystkie godziny ponadwymiarowe w związku z pracą zdalną, więc wypłacone zostały 
mniejsze wynagrodzenia z tego wynikające, w łącznej kwocie ok. 400 tys. zł. Poza tym nie 
odbywało się dowożenie zorganizowane i w związku z tym zaoszczędzone zostało 
ok. 170 tys. zł, na dowozach na basen oszczędzono 14 tys. zł, umorzenia ZUS w ramach 
tarczy antykryzysowej to kolejne 373 tys. zł. Łącznie jest to kwota ok. 950 tys. zł, która nie 
została wydana z budżetu Gminy w związku z pandemią. Przewodniczący Komisii i Wójt 
zauważyli, że w wymiarze pieniężnym są to oszczędności, ale w wymiarze niewymiernym 
finansowo są straty. 

Po dyskusji Przewodniczący Komisii zapytał, czy są pytania do tematu kontroli - 
pytań nie zgłoszono. Na powyższym zakończono kontrolę placówek oświatowych z terenu 
Gminy Mińsk Mazowiecki przy współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Ekonomiczno 
Administracyjnej Szkół za rok szkolny 2019/2020 ( do dnia 31 sierpnia 2020 r.). 

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono. 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 
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............................................... ~. 
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Wykaz załączników: 

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, 
2. Tabela zawierającą dane liczbowe dotyczące ilości uczniów, powierzchni szkół i ilości 

wydawanych posiłków oraz zatrudnianych pracowników obsługi 
3. Sprawozdanie z wydatków placówek oświatowych i GZOEASz. 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy (Kierownik jednostki kontrolowanej), natomiast drugi 
egzemplarz został przekazany Pani Jolancie Damasiewicz Sekretarz Gminy. ~ 
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Kontrolowany: Kontrolujący: 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w składzie: 

Paweł Lipiński - 

Maciej Gałązka - 

C..; 
'70. - 

Zbigniew Chodziński - ~ 

V 
Ewa Szcześniak - 

Sławomir Komuda - 

Jarosław K 

Marzanna Kucińska - ~u.~1 

Tomasz Rokita- ~ 

Elżbieta Roguska - 

Jakub Samborski- 

Mirosław Siwek - 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 
2. Sekretarz Gminy, 
3. a/a. 

str. 4/4 


