
ZDB-4100-17/2017 

Z A W I A D O M I E N I E  

 

Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

 

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1311) oraz § 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach  

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 930) zawiadamiam, iż 

 

w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 1200 w sali nr 20, I piętro, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

ul. Oleska 19a, odbędzie się rozprawa o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z wniosku o ukaranie 

wniesionego przez Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w dniu 20 lipca 2017 r. sygn. akt ZRD-

4110-17/2017 

 

w sprawie: 

A.G.  Prowadzącej Gimnazjum dla Dorosłych w (...), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w (...) oraz 

Szkołę Policealną dla Dorosłych w (...) obwinionej o: 

1) niezłożenie w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r. Miastu (...) rozliczenia dotacji w wysokości 13,028,40 zł 

otrzymanej za okres prowadzenia w 2016 r. Gimnazjum dla Dorosłych (...) z siedzibą w (...) tj. za okres od dnia 

1 stycznia do 27 lipca 2016 r., której obowiązek rozliczenia powstał w związku z przekazaniem wskazanej 

Szkoły do prowadzenia P.G., działając z naruszeniem dyspozycji przepisu § 9 ust. 7 Uchwały Nr XXIX/449/12 

Rady Miasta (...) z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym 

niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; 

2) niezłożenie w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r. Miastu (...) rozliczenia dotacji w wysokości 377.602,41 zł 

otrzymanej za okres prowadzenia w 2016 r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w (...) z siedzibą w (...) 

tj. za okres od dnia 1 stycznia do 27 lipca 2016 r., której obowiązek rozliczenia powstał w związku z 

przekazaniem wskazanej Szkoły do prowadzenia P.G., działając z naruszeniem dyspozycji przepisu § 9 ust. 7 

Uchwały Nr XXIX/449/12 Rady Miasta (...) z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i 

placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania; 

3) niezłożenie w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r. Miastu (...) rozliczenia dotacji w wysokości 108.911,04 zł 

otrzymanej za okres prowadzenia w 2016 r. Szkoły Policealnej dla Dorosłych w (...) z siedzibą w (...) tj. za okres 

od dnia 1 stycznia do 27 lipca 2016 r., której obowiązek rozliczenia powstał w związku z przekazaniem 

wskazanej Szkoły do prowadzenia P.G., działając z naruszeniem dyspozycji przepisu § 9 ust. 7 Uchwały Nr 

XXIX/449/12 Rady Miasta (...) z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom 

oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

tj. o czyny określone w art. 9 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
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finansów publicznych 

 

 Informuję, iż zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych rozprawa jest jawna, chyba że zachodzą przesłanki do wyłączenia jawności rozprawy lub jej części 

określone w art. 119 ust. 2 tej ustawy. 


