
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 realizacji uchwal Rady Gminy 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 
Jarosław Krupski, który do skontrolowania wybrał uchwałę Nr XXV.234.2021 
z 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk 
Mazowiecki na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028". Radny Krupski poprosił 
o przedstawienie wyniki spisu źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych w gminie oraz jak 
wygląda ich analiza pod kątem planowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Zapytał 
też, czy prowadzone są kontrole sposobu odprowadzania ścieków w miejscowościach, 
w których istnieje kanalizacja sanitarna w odniesieniu do gospodarstw domowych, które nie 
podłączyły się do kanalizacji gminnej. Jeśli tak, to ile ich wykonano w roku 2021 
w porównaniu do roku 2020, ewentualnie do roku 2019, jeśli w 2020 nie wykonywano 
kontroli z powodu pandemii. Wicewójt poinformował, że z uzyskanych informacji 
dotyczących zainwentaryzowanych źródeł ciepła wynika, że kotłów na paliwo stałe jest 815, 
w tym opalane węglem 647, opalane drewnem 46, opalane pelletem 79. Kotłów gazowych 
jest 515, kotłów olejowych 76, ogrzewanie elektryczne jest w 71 obiektach, pompa ciepła 
w 114, kolektory słoneczne w 47, piec tradycyjny jest w 414, piecokuchnia w 36, 
piec wolnostojący w 85, kominek w 168, piec kaflowy w 27. Przyjęto założenie, 
że w przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi będzie przyjmowało się najgorszy możliwy ~ 
przypadek, czyli najbardziej emisyjne źródło bezklasowe i w związku z tym t~ch~ 1 



jest w zestawieniu aż 4 152. Jeśli chodzi o podejmowane działania to gmina opiera się na 
ogólnopolskich projektach rządowych. W urzędzie jest przeszkolony pracownik w zakresie 
programu „Czyste Powietrze", który pomaga mieszkańcom w wypełnianiu wniosków. 
Była też prowadzona akcja informacyjna. Gmina bierze też udział w projektach unijnych, 
w ramach których mieszkańcom instalowano powietrzne pompy ciepła służące 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Obecnie Gmina jest w trakcie realizacji projektu 
dotyczącego wymiany 109 pieców na piece gazowe, pelletowe, olejowe i na prąd. Pierwsza 
część projektu dotycząca pieców gazowych jest na zawansowanym etapie, natomiast 
ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy na wymianę pozostałych pieców, 
spowodowana wysokimi cenami w przetargach, przedłużono termin realizacji zadania 
do końca 2022 r. Część mieszkańców rezygnuje z udziału w projekcie, ale lista na bieżąco jest 
aktualizowana i kwalifikowane są osoby z listy rezerwowej. Radny Krupski zwrócił uwagę 
na dużą ilość źródeł ciepła, które są bezklasowe. Wicewójt w odniesieniu do pytania 
dotyczącego kontroli sposobu odprowadzania ścieków w miejscowościach, w których istnieje 
kanalizacja sanitarna poinformował, że nie ma planowanych permanentnych kontroli, 
ponieważ Gmina nie ma do tego służb w postaci straży gminnej. Są prowadzone kontrole 
interwencyjne, na wniosek mieszkańców. W 2019 r. wezwano 77 właścicieli nieruchomości 
do udokumentowania sposobu usuwania nieczystości ciekłych i przeprowadzono jedną 
kontrolę, w 2020 r. wezwano 5 właścicieli i przeprowadzono 2 kontrole, w 2021 r. wezwano 
28 właścicieli nieruchomości i przeprowadzono 8 kontroli. Poinformował również 
o działaniach podejmowanych przez gminę w stosunku do mieszkańców, którzy nie 
podłączyli się do instalacji kanalizacyjnej. Sprawy te są rozpatrywane indywidualnie 
i zdecydowana większość mieszkańców dopełnia tego obowiązku po wezwaniach wysłanych 
przez gminę. Radna Elżbieta Roguska poprosiła o przygotowanie informacji dotyczącej 
ilości mieszkańców Starej Niedziałki, którzy posiadają możliwość podłączenia do kanalizacji, 
ale nie wykonały przyłączenia. 

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

Wnioski pokontrolne: 

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono. 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 

................................................................................................................................................... 
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Wykaz załączników: 

1. Wykaz uchwał Rady Gminy Mińsk Mazowiecki za I półrocze 2021 r. 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Sekretarz Gminy. 

Kontrolowany: Kontrolujący: 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w składzie: 

Paweł Lipiński - 

r~r-: Ewa Szcześniak - ~ . 1 

Zbigniew Chodziński - ~ 

Maciej Gałązka - 

Edyta Głuchowska - 

Elżbieta Roguska - 

Tomasz Rokita - 

Mirosław Siwek - 

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