
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: kontrola prawidłowości przeprowadzania przetargów 

i zapytań ofertowych za II półrocze 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 
25 stycznia 2022 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości przeprowadzania przet gów _ f1'xyyvU. I() 
i zapytań ofertowych za II półrocze 2021 r. --- / Ck~ t 1 
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Przebieg kontroli: 

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji 
mogli w wyznaczonym terminie zgłaszać tematy do kontroli. Zgłoszenia dokonali radny 
Maciej Gałązka i Przewodniczący Komisji. Do skontrolowania wybrane zostały następujące 
postępowania: 
- przetarg: Dostawa trzech kontenerów socjalnych w podziale na części: 
A - dostawa dwóch kontenerów po 15 m2 

B - dostawa jednego kontenera 30 m2 

- zapytania ofertowe: Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie i Wykonanie 
fundamentów pod budynki kontenerowe, socjalne w Janowie. 

Zastępca Wójta poinformował, że w przetargu na część A i B został wybrany ten sam 
wykonawca. Wartość części A to 120 048 zł, natomiast części B to 116 235 zł. Wykonawca 
ma 120 dni od podpisania umowy na dostarczenie kontenerów. Umowa nie została jeszcze 
podpisana, ponieważ przetarg został rozstrzygnięty niedawno. Przechodząc do zapytań 
ofertowych Wicewójt poinformował, że zdecydowano się na podział prac związanych 
z postawieniem kontenerów socjalnych i zgłoszenie w oddzielnych zapytaniach przyłączy 
wodnokanalizacyjnych, przyłącza energetycznego i ułożenia kostki brukowej oraz 
fundamentów, ponieważ wykonawcy nie zgłaszali zainteresowania ze względu na szeroki 
zakres robót, jeśli wszystkie prace miałyby być w ramach jednego zapytania. 

Radny Gałązka zapytał o plany związane z rozbiórką budynków w Janowie. 
Wicewójt poinformował, że rozbiórka dotyczy tylko lokali już opróżnionych przez 
lokatorów. Wójt dodał, że te lokale zostały przez Nadzór Budowlany zakwalifikowane 
do rozbiórki i na tej podstawie odbywają się prace rozbiórkowe. 

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: 

1. Wykaz przetargów i zapytań ofertowych za II 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 - 

- (re__ 
Edyta Głuchowska - ~'-"' 

Sławomir Ko~ 

Jarosław Krupski - t6} 
Marzanna Kucińska - ~\!\IJ 
Jakub Samborski - i \µ ~ 
Elżbieta Roguska - 

Tomasz Rokita - 

Mirosław Siwek - 

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