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Na podstawie Uchwaty Nr XLM445/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
zatu'ierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glogowie na 2018r. oraz
Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowi4cych zal4cznik Nr 7 do Statutu Miasta Glogowa.
Komisja Rewizyjna podjgta czl,nnoSci kontrolne w dniu 20.12.2018r.
Zakres kontroli: postgpowania przetargowe realizowane przez Gming Miejsk4 Glog6w na
kwotg do 30000 euro,
w siedzibie: Urzqd Miasta ul. Rynek 10. Glog6rv 67-200.
Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest: Prezydent Miasta Glogowa Rafael Rokaszewicz.
Przewodniczqcy Zespolu Kontrolnego przypomnial zakes, przedmiot i przebieg kontroli

Kontrolg przeprowadzil Zesp6l Kontrolny Komisji Rewizyjnej w skla&ie:

l.

Janusz

Szmolda -

Przewodnicz4cy Zespolu Kontrolnego, dzialajqcy na podstawie
upowa2nienia Nr l/2018 z dnia 20.12.2018r.
2.
- czlonek Zespolu Kontrolnego, dzialaj4cy na podstawie
upowa2nienia Nr 2/2018 z dnia 20.12.2018r.
3. Krrysztof Sarryf ski - czlonek Zespolu Kontrolnego, dzialaj4cy na podstawie
upowaznienia Nr 4/2018 z dnia 20.12.2018r.
- czionek Zespolu Kontrolnego, dzialaj4cy na podstawie
4. Michal
upowa2nienia Nr 5/2018 z dnia 20.12.2018r.

AnnaZimna
Wnuk

Informacji udzielala: Kierownik Referatu Zam6rvieri Publicznych Hanna R62ewicz, kt6ra
przypomniala podstawg prawn4: Ustawa Prawo zam6wieri publicznych, Zarz4dzenie Prezydenta
Miasta Glogowa Nr 1212015, Nrl0/2017, Nrl9l20l7,Nr40l20l7 .
Przedmiot kontroli:
Komisja wybrala do wglqdu nastgpujqce zrealizowane zam6wienia:
I. Postgpowanie przetargowe na wykonanie zagospodarowania i przebudowy zieleni na
dw6ch rondach przy ul. Wojska Polskiego.
II. Umowa zawarta 3.04.2017r.- Miejski OSrodek Kultury. Koncert Mateusza Ziolko
podczas Gali wrgczania nagr6d gospodarczych ,,Grosz Glogowski".
III. Konserwacja obiektu kaplicy cmentarnej- Glog6w, ul. Swierkowa (konserwacja
zainstalowanego w obiekcie Zleceniodawcy LSA.
IV. Zam6wienie dotyczqce emisji w Radio Plus Glog6w komunikat6w o ogloszonych
przetargach na zbycie nieruchomoSci stanowi4cych wlasnoSi Gminy Miejskiej
Glog6w.
Dzialania kontrolne komisji:
l. Zapoznanie sig z dokumentacj4.

2.
3.

Sporzqdzanie notatek.

Kierowanie p1tari do Kierownika Referatu Zam6wiefi Publicznych.

E

Postgpowanie kontrolne:
I . W toku powyZszych czynnoSci kontroluj4cy Janusz Szmolda stwierdzil. iZ w ramach
postgpowania przetargowego na wykonanie zagospodarowania i przebudowy zieleni na dw6ch
rondach przy ul. Wojska Polskiego, w trybie zapylania ofertowego wptyngty 3 oferry. Wszystkie
zostaty przygotowane zgodnie ze Specyfikacj4 Istotnych Warunk6r,r' Zam6wienia. Kierujqc sig
przyjgtymi kyeriami komisja przetargowa najwyzej ocenila firmg ,,Zieleit" z Glogowa, kt6rej
ofeng przyjgla. Kontrolujqcy stwierdzil, i2 dokumentacja zwiqzana z realizacj4 zadania zostala

przygotowana z nalezytq staranno5ciq zgodnie
negatywnych uwag.

z

przepisami prawa

i

nie wni6sl

2adnych

2. Czlonek komisji Anna Zimna analizowala dokumentacjg dotyczqc4 umowy MOK, kt6rej
przedmiotem bylo zam6rvienie publiczne na zorganizowanie koncertu Mateusza Zi6lko, podczas
Gali wrgczania nagr6d gospodarczych ,,Grosz Glogowski". Warto66 zam6wienia nie przekraczaia
wlrazonej w zlotych r6l,r,nowartoSci kwoty 30000 euro. Postgpowanie przeprowadzono zgodnie z
usta$,q Prawo zam6wieri publicznych oraz zgodnie z $10 ust.4 Zrzqdzenia Nr 10/2017 Prezydenta
Miasta Glogowa. Wniosek o udzielenie zam6wienia publicznego zloiono na podstawie art.4 ust.8
ustawy Prawo zam6wieh publicznych. Adnotacjg dotyczqcq wykonania umowy zgodnie z
zam6wieniem zamie5cil naczelnik Wydziafu Promocji Adam Borysiewicz. Kontroluj4ca nie
stwierdzila zadnych nieprawidlowoSci, nie wniosla Zadnych negatywnych uwag.

3. Kontroluj4cy Michal Wnuk analizowal dokumentacjg dotycz4c4 zam6wienia publicznego
emisji w Radio Plus Glog6w komunikat6w o ogloszonych przetargach na zbycie nieruchomoSci
stanowiqcych wlasno66 Gminy Miejskiej Glog6w. Termin emisji 12.01.2017r.- 29.12.1017r. Kwota
maksymalna nie przekraczala wyrazonej w zlotych r6wnowarto6ci 30000 euro. Kontrolujqcy
stwierdzil, i2 zam6wienie zrealizowano zgodnie z ustawq Prawo zam6wieri publicznych oraz
Zarzqdzeniem Nrl0l20l7 Prezydenta Miasta Glogowa i nie wni6sl 2adnych zastrzelen

4. Czlonek komisji Krzysztof Sarzyriski kontrolowal dokumentacjg dotycz4c4 wykonania
konserwacji obiektu kaplicy cmentamej, znajduj4cej sig w Glogowie przy ul. Swierkowej. Warto5i
zam6wienia, do 30000 euro. ZamawiajEcy Gmina Miejska Glog6w wybrala wykonawcg ,,Eurozet",
sp6lkg z ograniczon4 odpowiedzialnoici4 z siedzib4 w Warszawie, ul. Zurawia 8. Firma dokonala

konserwacji zainstalowanego w obiekcie Zleceniodawcy LSA. Dokumentacjg sporzqdzono
wlaSciwie, z naleZytq staranno5ciq, zgodnie z ustaw4 Prawo zam6wieri publicznych. Krzysztof
Sarzyhski r6wnie2 nie stwierdzil zadnych nieprawidlowo5ci. Nie wni6sl ladnych zastrzeaefi, ani
negatywnych uwag.

Kontroluj4cy Krzysztof Sarzyiski odno5nie sprawy konserwacji obiektu kaplicy cmentarnej
skierowal zapt'tanie do Referatu Zam6wiefi Publicznych, czy w ci4gu roku byla zlecana
konserwacja sprzgtu LSA, poza ustalonq stawkq ryczahu rocznego.
WyjaSnienia ztoZyl kierownik Wydzialu Komunalnego Robert My5k6w. Stwierdzit, iZ bylo
jednorazowe
to
zlecenie na konserwacjg urzqdzenia w ramach rocznych zaplanowanych Srodk6w
finansowych objgtych ryczahem. WyjaSnil, i2 ladnych dodatkowych konserwacji nie zlecano.

podsumowaniu Komisja Rewizyjna ustalila, iZ podejmowane dzialania w zakresie
przetarg6w byly celowe, efektyrvne i zgodne z obowiqzuj4cymi przepisami prawa, a kontrolowane
umowy posiadaly wszystkie wymagane podpisy i kontrasygnaty.
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Protok6{ sporz4dzono w 4 jednobrzmi4cych egzemplarzach,
Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

)

z

kt6rych jeden dorgczono

Kierownik kontrolowanego podmiotu moze zlozyt Przewodnicz4cemu Rady uwagi
w terminie 7 dni ($19 RKR) od daty przedstawienia protokolu

dotyczqce kontroli ijej w1.nik6w
pokontrolnego do podpisania.
Na tym protok6l zakoriczono.

Protok6l nie zawiera zal4cznik6w.
Protok6l zawiera 3 ponumerowane strony.

PREZ!

NT

\{I

A

Prezydent Miasta Glogowa:

i
Grog6w, dnia

Rohctszeuicz
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Zesp6l Kontrolny
Janusz Szmolda
Anna Zimna

Krzysztof
Michal Wnuk
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