
Wrocław, 9 kwietnia 2021 roku

WK.WR.40.4.2021.206 Pan 
Rafael Rokaszewicz
Prezydent Miasta Głogowa

Rynek 10
67-200 Głogów

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając na podstawie art.  1  ust.  1 ustawy

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137),

przeprowadziła w okresie  od 11 stycznia do 22 marca 2021  r.  kontrolę  kompleksową  gospodarki

finansowej  Gminy  Miejskiej  Głogów.  Zakres  zbadanych  zagadnień,  okres  objęty  kontrolą  oraz

ustalenia  przedstawiono  szczegółowo  w  protokole  kontroli,  podpisanym  i  przekazanym  Panu

Prezydentowi w dniu 22 marca 2021 roku.

W  okresie  od  22  lutego  do  5  marca  2021  r.  została  przeprowadzona  kontrola  gospodarki

finansowej  Przedszkola  Publicznego  nr  5  w  Głogowie.  W  jej  wyniku  nie  stwierdzono

nieprawidłowości stanowiących podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych, dlatego Izba

odstąpiła od kierowania wystąpienia pokontrolnego. 

Nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy

Miejskiej Głogów wystąpiły w zakresie niżej wskazanych zagadnień:

Sprawozdanie  z wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Głogów za 2019 r., sporządzone z datą

17.01.2020 r., zostało przedłożone czterem adresatom po obowiązującym terminie, tj. w dniach 29-

31.01.2020 r., zamiast do 24.01.2020 r. Przekazanie sprawozdania adresatom po okresie dłuższym niż

7 dni od terminu jego sporządzenia było niezgodne z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  pn.  „Odbiór,  zagospodarowanie  i  unieszkodliwianie

odpadów  komunalnych  z  terenu  Miasta  Głogowa” zostało  przekazane  Urzędowi  Publikacji  Unii

Europejskiej w dniu 05.08.2019 r., tj. w 35 dniu po zawarciu Umowy Nr WOŚ.DGOK.272.2.1.2019

na realizację ww. zadania (umowa podpisana 01.07.2019 r.). Obowiązujący w 2019 r. przepis art. 95

ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986

ze zm.,  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  wymagał,  w  przypadku  zamówień  o  wartości

przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy,

przekazania do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – nie później

niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
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Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Prezydent

Miasta Głogowa na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując powyższe do wiadomości,  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

działając  na  podstawie  art.  9  ust.  2  powołanej  ustawy  z  dnia  7  października  1992  r.

o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie niezbędnych działań mających na celu

wyeliminowanie  stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  ich  ponownego

wystąpienia w przyszłości, między innymi poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przedkładanie  adresatom  sprawozdania  z wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w szkołach  prowadzonych  przez  Miasto

Głogów w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia, stosownie do art. 30a ust. 5 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

2. Przekazywanie do publikacji  Urzędowi Publikacji  Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia,  stosownie  do art. 265  ust. 1  ustawy  z 11 września  2019 r.  Prawo  zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 i ust. 4

powołanej ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomienia

o wykonaniu  wniosków  lub  o  przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych

w wystąpieniu  pokontrolnym  przysługuje  prawo zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.

Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej, za pośrednictwem Prezesa Izby,

w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia

może  być  tylko  zarzut  naruszenia  prawa  poprzez  błędną  jego  wykładnię  lub  niewłaściwe

zastosowanie.

Do wiadomości:

Pan
Zbigniew Sienkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie
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