
PROTOKÓŁ 
Z kontroli w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwajednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. J . Chełmońskiego 14 15.11.2022 r. 
w przeprowadzonej w dniu 

(adres jednostki kontrolowanej) 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
przez 

(zespół kontrolujący) 

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: Paweł Lipiński, Ewa Szczęśniak, 

Maciej Gałązka, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, 

Tomasz Rokita, Jakub Samborski, Mirosław Siwek) 

9/2022 07.11.2022 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia 

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2022 r. 

Jolanta Damasiewicz 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani 

(imię i nazwisko) 

Sekretarz Gminy 

(stanowisko służbowe) 

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje: 

Przebieg kontroli: 

Radny Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji poinformował, że do kontroli 
wybrana została uchwała Nr XXXVIII.330.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia 
Seniorów" na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki. Pani Sekretarz 
poinformowała, że w ramach programu udostępniono seniorom 27 opasek bezpieczeństwa. 
Seniorzy byli typowani przez GOPS lub zostali zgłoszeni do programu. Jeśli chodzi 
o noszenie opasek to ze względu na duży natłok obowiązków i zadań zleęónych pracownic 



GOPSu mają ograniczony czas na monitorowanie i sprawdzanie tego. Nie ma też informacji 
na temat odnotowanych zdarzeń wśród osób noszących opaski. Zgodnie z umową firma, która 
zajmuje sie programem ma 24godzinny monitoring opasek. Jeśii jest alarm to firma 
podejmuje działania, ale nie ma na chwilę raportów o ilości zdarzeń. Były zgłoszenia 
dotyczące problemów z ładowaniem opaski i z włączaniem i wyłączaniem po naładowaniu, 
ale pracownicy ośrodka pomagali rozwiązać te problemy. Jedna opaska została zwrócona 
ze względu na śmierć użytkownika, jedna osoba oddała opaskę ze względu na problemy 
z ładowaniem, do rozdysponowania pozostały jeszcze 4 opaski. Radna Ewa Szczęśniak 
powiedziała, że zna trzy osoby posiadające opaski i opinia jest bardzo pozytywna. Była też 
jedna interwencja wywołana alarmem opaski, więc użytkownicy i ich rodziny czują się 
bezpieczniej. Radny Jarosław Krupski powiedział, że gmina przeznaczyła środki finansowe 
na wsparcie seniorów mających problemy zdrowotne i utrudniony kontakt ze środowiskiem, 
więc spodziewał się, że jeśli pojawi się alarm to firma monitorująca poinformuje o tym GOPS 
i pracownicy będą interweniować. Powiedział też, że zna seniora, który powinien nosić 
opaskę, ale z różnych względów nie zakłada jej. Pani Sekretarz dodała, że zgodnie 
z umową seniorzy są zobowiązani do noszenia opasek, więc dobrze byłoby to czasami 
sprawdzać. Są pytania dotyczące np. użytkowania i noszenia opasek, co świadczy o ich 
noszeniu. Powiedziała też, że być może warto byłoby wprowadzić raportowanie, aby mieć 
na bieżąco informacje dotyczące użytkowania opasek - p. Sekretarz porozmawia w tej 
sprawie z pracownikami GOPSu. Przewodniczący Komisji powiedział, że ze swojego terenu 
ma pozytywne opinie użytkowników- opasek. Powiadomienia z opasek otrzymują rodziny, 
co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa seniorów, ale raportowanie przez firmę to pomysł 
warty rozważenia. 

Po dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili wniosków pokontrolnych. 
Na powyższym zakończono kontrolę. 

Wnioski pokontrolne: 

Nie zgłoszono wniosków pokontrolnych. 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 

Wykaz załączników: 

1. Wykaz uchwał Rady Gminy za I półrocze 2022 r. 

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



Kontrolowany: Kontrolujący: 

Piechoski 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w składzie: 

Paweł Lipiński -

Ewa Szczęśniak-

Maciej Gałązka -

Jarosław Krupski - ^ - ^ ^ j ^ ^ ^ 

Marzanna Kucińska - ^ l Y T C u ^ 

Elżbieta Roguska - <^^^-^' 

Tomasz Rokita -

Jakub Samborski -

Mirosław Siwek-

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




