
PROTOKÓŁ 

Z kontroli w jednostce: 
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 16.11.2021 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, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, 

Jarosław Krupski, Tomasz Rokita, Jakub Samborski, Elżbieta Roguska, 

Mirosław Siwek) 

9/2021 04.11.2021 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia . 

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: kontrola prawidłowości przeprowadzania przetargów 

i zapytań ofertowych za I półrocze 2021 r. 

Radosław Legat 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan .. 

(imię i nazwisko) 

Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

(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 
16 listopada 2021 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości przeprowadzania przetargów 
i zapytań ofertowych za I półrocze 2021 r. 



Przebieg kontroli: 

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji 
mogli w wyznaczonym terminie zgłaszać tematy do kontroli. Zgłoszenia dokonał radny 
Tomasz Rokita, który do skontrolowania wybrał następujące zapytania ofertowe: 
- Dostawa kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Mińsk Mazowiecki, 
- Dostawa kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Mińsk Mazowiecki II, 
- trzy postępowania dotyczące zakupu i dostawy granulatu asfaltowego. 

Radny Rokita zapytał jakie ilości kruszywa i granulatu asfaltowego są zamawiane 
do wykorzystania na terenie gminy. Wicewójt poinformował, że co roku najwięcej 
zamawianego jest kruszywa kopalnianego dolomitowego i jest to organizowane w formie 
postępowania przetargowego. Natomiast mniejsze zakupy są organizowane zgodnie 
z potrzebami w poszczególnych sołectwach lub w ramach realizacji funduszy sołeckich 
na zasadzie zapytania ofertowego. Wicewójt przedstawił dokumentację dotyczącą wybranych 
do kontroli zapytań ofertowych. 

Radny Maciej Gałązka zapytał o ilość azbestu, który został odebrany 
od mieszkańców. Wicewójt poinformował, że nie może podać w tej chwili dokładnej ilości, 
ale wartość kwotowa tego zadania wyniosła ok. 52 tys. zł. Podał również szczegóły dotyczące 
realizacji zadania w latach poprzednich. Istnieje obawa, że jeśli nie wzrośnie tempo wymiany 
pokryć azbestowych to będzie problem z wywiązaniem się z narzuconych Polsce przez Unię 
Europejską zobowiązań. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania i wnioski do kontroli - pytań 
i wniosków nie zgłoszono. 

Wnioski pokontrolne: 

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono. 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 
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................................ ································································································ 

Wykaz załączników: 

I. Wykaz przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2021 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 - W 
Edyta Głuchowska- ~ 

Sławomir Ko~ 

Jarosław Krupski - • 1 

JakubSamborski- \~ 

Elżbieta Roguska - ~ 

Tomasz Rokita - ~ 

Mirosław Siwek- s:-:1 
Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 
2. Zastępca Wójt- Kierownik Ref. Inwestycyjnego, 
3. a/a. 
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