
PROTOKÓŁ 

Z kontroli w jednostce: 
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 25.01.2022 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, Marzanna Kucińska, Tomasz Rokita, Jakub Samborski, 

Elżbieta Roguska, Mirosław Siwek) 

1/2022 17.01.2022 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia . 
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na promocję Gminy 

za 2020 r. i 2021 r. 

Antoni Janusz Piechoski 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan . 

(imię i nazwisko) 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

(stanowisko służbowe) 

Pan Radosław Legat Zastępca Wójta 

(imię i nazwisko) (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 

przeznaczonych na promocję Gminy za 2020 r. i 2021 r. 
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Przebieg kontroli: 

Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali materiały dotyczące 
wydatkowania środków przeznaczonych na promocję Gminy za 2020 r. i 2021 r. Przekazane 
zostały też dodatkowe wyjaśnienia do radnych zgłaszających pytania do otrzymanych 
materiałów. Przewodniczący Komisji odczytał pytania i odpowiedzi, które wpłynęły. 
Poinformował również, że jeśli ktoś z radnych będzie chciał uzyskać dodatkowe materiały 
i wyjaśnienia wynikające z zadanych pytań proszony jest o kontakt z biurem rady. 

Przewodniczący Rady zachęcił do korzystania z aplikacji „Moja okolica" i jeszcze 
większego jej rozpropagowania wśród mieszkańców. Zachęcił również do zwiększenia bonu 
finansowego przekazywanego przez Wójta dla rodziców dziecka, które jako pierwsze 
w danym roku urodziło się w naszej gminie. Obecnie bon wynosi 500 zł. Wójt podziękował 
za sugestie i poinformował, że rozważy zwiększenie bonu w przyszłym roku. 

Przewodniczący Komisji zapytał o promocję gminy poprzez sport i nagrody dla 
sportowców. Wójt powiedział, że przyznawane są nagrody dla wyróżniających się 
sportowców, ale są one uwzględnione w innej pozycji budżetowej i nie są wykazane 
w wydatkach na promocję. Pani Edyta Rek pracownik Urzędu Gminy zajmujący się 
promocją również zachęciła do korzystania z aplikacji „Moja okolica", która na bieżąco jest 
aktualizowana. 

Przewodniczący Komisji 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: 

·················································································· . / 

Wykaz załączników: 

1. Realizacja wydatków w ramach Promocji Gminy Mińsk Mazowiecki w 2020 r. 
iw2021r. 



Kontrolowany: 
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Kontrolujący: 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w składzie: 

Paweł Lipiński - ~ 

Ewa Szcześniak - ~{ , 

Zbigniew Chodziński - ~ 

Maciej Gałązka - k 
Edyta Głuchowska - tl.o~ 
Sławomir Komuda - ~~ 
~✓l. 

Jarosław Krupski - ~/,J 
Marzanna Kucińska - ~Je/) 
Jakub Samborski - i~ r 
Elżbieta Roguska - 

Tomasz Rokita- ~ 

Mirosław Siwek- d 
Otrzymuj a: 
I. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 
2. Sekretarz Gminy, 
3. a/a. 
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