
ZDB-4100-16/2017 

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 28 listopada 2017 r. o godz. 1000 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 13 lipca 2017 r. sygn. akt ZRD-

4110-14/2017 

 

w sprawie: 

1. S.N.  Prezydenta Miasta (...) obwinionej o: 

1) przeprowadzenie w dniu 14 stycznia 2015 r.  niezgodnie z dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

rachunkowości wg stanu na dzień 31.12.2014 r. inwentaryzacji gruntów, w ten sposób, że porównano stan 

wynikający z ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta (...) ze stanem gruntów gminnych wykazanym w ewidencji 

gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w (...), zamiast dokonać inwentaryzacji gruntów 

poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi tj. dokumentami 

potwierdzającymi tytuł prawny do gruntów, i weryfikację wartości tych składników; 

2) przeprowadzenie w dniu 15 stycznia 2016 r.  niezgodnie z dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy 

o rachunkowości wg stanu na dzień 31.12.2015 r. inwentaryzacji gruntów, w ten sposób, że porównano stan 

wynikający z ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta (...) ze stanem gruntów gminnych wykazanym w ewidencji 

gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w (...), zamiast dokonania inwentaryzacji 

gruntów poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi tj. 

dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do gruntów, i weryfikację wartości tych składników; 

tj. o czyny określone w art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 
  

3) udzielnie zamówienia publicznego na „Modernizację kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr (...) w (...)”  (...), 

na łączną wartość 799 200,00 zł brutto, tj. Wykonawcy którego oferta winna zostać odrzucona na podstawie art. 

92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający zgodnie z pkt 6 SIWZ pn. „Warunki 

udziału w postępowaniu” w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia żądał dysponowania potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym m.in. kierownika robót w branży 

elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, mający min. 5 — letnie doświadczenie w 

kierowaniu robotami budowlanymi”, określając, iż powyższy warunek będzie oceniany na podstawie złożonych 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, natomiast wybrany Wykonawca wykazał jako kierownika 

robót — Pana W.B. posiadającego uprawnienia branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, który uzyskał uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym (...) na 

podstawie decyzji Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (...) z dnia 30.05.2012 r.       

tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 
 
2. J.H.  Skarbnika Miasta (...) obwinionej o: 

1) przeprowadzenie w dniu 14 stycznia 2015 r. niezgodnie z dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy 

o rachunkowości wg stanu na dzień 31.12.2014 r. inwentaryzacji gruntów, w ten sposób, że porównano stan 

wynikający z ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta (...) ze stanem gruntów gminnych wykazanym w ewidencji 

gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w (...), zamiast dokonać inwentaryzacji gruntów 

poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi tj. dokumentami 

potwierdzającymi tytuł prawny do gruntów, i weryfikację wartości tych składników; 



2) przeprowadzenie w dniu 15 stycznia 2016 r. niezgodnie z dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy 

o rachunkowości wg stanu na dzień 31.12.2015 r. inwentaryzacji gruntów, w ten sposób, że porównano stan 

wynikający z ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta (...) ze stanem gruntów gminnych wykazanym w ewidencji 

gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w (...), zamiast dokonać inwentaryzacji gruntów 

poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi tj. dokumentami 

potwierdzającymi tytuł prawny do gruntów, i weryfikację wartości tych składników; 

tj. o czyny określone w art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 
 
3. T.O.  Głównego Księgowego Miasta (...) obwinionego o: 

1) przeprowadzenie w dniu 14 stycznia 2015 r. niezgodnie z dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy 

o rachunkowości wg stanu na dzień 31.12.2014 r. inwentaryzacji gruntów, w ten sposób, że porównano stan 

wynikający z ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta (...) ze stanem gruntów gminnych wykazanym w ewidencji 

gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w (...), zamiast dokonać inwentaryzacji gruntów 

poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi tj. dokumentami 

potwierdzającymi tytuł prawny do gruntów, i weryfikację wartości tych składników; 

2) przeprowadzenie w dniu 15 stycznia 2016 r. niezgodnie z dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy 

o rachunkowości wg stanu na dzień 31.12.2015 r. inwentaryzacji gruntów, w ten sposób, że porównano stan 

wynikający z ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta (...) ze stanem gruntów gminnych wykazanym w ewidencji 

gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w (...), zamiast dokonać inwentaryzacji gruntów 

poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi tj. dokumentami 

potwierdzającymi tytuł prawny do gruntów, i weryfikację wartości tych składników 

tj. o czyny określone w art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

 

4. T.G. Kierownika Biura Informacji i Promocji  Urzędu Miasta (...) obwinionej o: 

opisanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn. „Promocja Miasta (...) poprzez sport świadczona przez klub 

siatkarski w 2015 r.” w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, poprzez wprowadzenie w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zatwierdzonej w dniu 10.02.2015 r. zapisów ograniczających 

możliwość świadczenia usługi przez klub, tj.:  

 a) działający w innych dyscyplinach sportu niż siatkówka, 

 b) nieuczestniczący w rozgrywkach (...) (rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn), 

 c) rozgrywający swoje mecze w hali innej niż Hala (...) przy ulicy (...) w (...), 

 d) promujący podczas rozgrywek również miasto inne niż (...), 

przy czym wskazane powyżej ograniczenia sprawiały, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

wymogi stawiane przez zamawiającego w SIWZ dla realizacji zamówienia spełniał tylko jeden klub sportowy 

spośród klubów działających na terenie (...)  tj. (...) z którym to Klubem, jako jedynym składającym ofertę, 

zawarto w dniu 25 lutego 2015 r. umowę nr 272.6.2015 na „Promocję Miasta (...) poprzez sport świadczoną 

przez klub siatkarski w 2015 r.” na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 24.12.2015 r. o wartości 850.000,00 

zł brutto działając tym z naruszeniem przepisu art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych. 

    

tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

 

5. S.Ł. Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta (...) obwinionego o: 

opisanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn. „Promocja Miasta (...) poprzez sport świadczona przez klub 

siatkarski w 2015 r.” w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, poprzez wprowadzenie w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zatwierdzonej w dniu 10.02.2015 r. zapisów ograniczających 

możliwość świadczenia usługi przez klub, tj.:  

 a) działający w innych dyscyplinach sportu niż siatkówka, 

 b) nieuczestniczący w rozgrywkach (...) i (rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn), 

 c) rozgrywający swoje mecze w hali innej niż Hala (...) przy ulicy (...) w (...), 

 d) promujący podczas rozgrywek również miasto inne niż (...), 

przy czym wskazane powyżej ograniczenia sprawiały, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

wymogi stawiane przez zamawiającego w SIWZ dla realizacji zamówienia spełniał tylko jeden klub sportowy 

spośród klubów działających na terenie (...)  tj. (...) z którym to Klubem, jako jedynym składającym ofertę, 

zawarto w dniu 25 lutego 2015 r. umowę nr 272.6.2015 na „Promocję Miasta (...) poprzez sport świadczoną 

przez klub siatkarski w 2015 r.” na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 24.12.2015 r. o wartości 850.000,00 



zł brutto działając tym z naruszeniem przepisu art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych, 

tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 
 

Skład Orzekający:   

Przewodnicząca  Anita Berg 

Członkowie  Jan Uksik 

   Barbara Wołczak 

Zastępca Rzecznika Beata Zalewska 

dyscypliny  

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. 


