
ZDB-4100-18/2017 

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 19 grudnia 2017 r. o godz. 10
00 

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 26 lipca 2017 r. sygn. akt ZRD-

4110-15/2017 

w sprawie: 

1. S.B. Wójta Gminy (...) obwinionego o: 
1) przeprowadzenie niezgodnie z dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o rachunkowości wg stanu 
na dzień 31.12.2015r. inwentaryzacji gruntów, w ten sposób, że inwentaryzację przeprowadzono metodą 
weryfikacji stanu gruntów na dzień 31.12.2015 r. na podstawie ewidencji analitycznej gruntów znajdującej się w 
komórce księgowości ze stanem gruntów należących do Gminy (...) znajdujących się w ewidencji mienia 
komunalnego tj. na podstawie wydruków z programu U.I. Info System „Środki trwale” oraz wydruków z 
systemu ewidencji gruntów, budynków i lokali, z pominięciem weryfikacji w oparciu o dokumenty obrazujące 
stan posiadanych gruntów przez Gminę (...) (akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, decyzje 
administracyjne, umowy i inne tego typu dokumenty) tj. 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 czyn określony w art.. 18 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
2) unieważnienie, w dniu 8 grudnia 2014 r., postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy (...) 
odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych, z powołaniem się „na odmienną regulację odnoszącą się do czasu 
realizacji przedmiotu zamówienia zawartą: 
- w § 7 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, który stanowi, iż „wykonawca zrealizuje usługi 
objęte umową w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 r. 
- oraz w pkt VI SIWZ: „Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy (w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego)” 
- i w zapisie pkt II.2 ogłoszenia o zamówieniu o treści: „Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
Zakończenie: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
przetargowego” 
zamawiający stwierdza, że istniałaby konieczność doprowadzenia do zgodności pomiędzy tymi uregulowaniami. 
Według jednak zapisu art. 38 ust. 4 ustawy Praw zamówień publicznych w uzasadnionych przypadkach 
zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Nie ma zatem prawnej możliwości na obecnym etapie postępowania, a więc po złożeniu ofert, 
dokonania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która w sposób jednakowy określałaby 
czas realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno poprzez dokonanie takiej zmiany i umieszczenie informacji o tej 
zmianie w specyfikacji na stronie internetowej oraz poprzez zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  
Powyższe powoduje, że niezgodność co do terminu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi o tym, że doszło do 
wystąpienia wady, która w sposób oczywisty wypacza wynik postępowania, a co za tym idzie niniejsze 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu”,  
działając tym z naruszeniem wskazanego przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
bowiem nie zachodziła przesłanka wymieniona w dyspozycji tego przepisu  
tj. o czyn określony w art.. 17 ust. 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
3) udzielenie w imieniu Gminy (...) w dniu 16 grudnia 2014 r. na podstawie umowy nr GO.271.1.2014 firmie 
(...) z siedzibą w (...), zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy” w okresie od dnia podpisania umowy do czasu rozstrzygnięcia przetargu na 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy (...) odbieranych od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” o wartości 44 999,00 zł brutto miesięcznie, w sytuacji gdy 
nie zachodziły przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy Prawo 



zamówień publicznych, bowiem nie zachodziła wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć.  
tj. o czyn określony w art.. 17 ust. 1b pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. 
 
1. S.R. Skarbnika Gminy (...) obwinionego o: 
1) nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, które miało 
wpływ na dokonanie wydatków powodujących przekroczenie kwoty wydatków ustalonych w planie finansowym 
Gminy (...), w ten sposób, iż dokonano poniżej wymienionych wydatków nie mieszczących się w planie 
finansowym Gminy, tj.:    
 - w dniu 21 grudnia 2015 r. z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu Gminy dokonano 
w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4530:  
  a) na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2015 r. za wywóz odpadów komunalnych, wydatku w 
wysokości 27,20 zł 
  b) na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2015 r. za monitoring informacji po sieci GSM bez grupy 
interwencyjnej, wydatku w wysokości 18,40 zł, 
  c) na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 18.11.2015 r. za usługi prawne, wydatku w wysokości 14 720,00 zł 
  d) na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2015 r. za wodę i odprowadzanie ścieków, wydatku w 
wysokości 45,61 zł       
przewyższających o 762,34 zł środki finansowe przewidziane w planie finansowym we wskazanej podziałce 
klasyfikacji budżetowej, 
- w dniu 22 grudnia 2015 r. z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu Gminy dokonano 
w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4530 na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 8.12.2015 r. za dzierżawę 
kserokopiarki za listopad 2015 r. wydatku w wysokości 64,91 zł przewyższającego o 827,25 zł środki finansowe 
przewidziane w planie finansowym we wskazanej podziałce klasyfikacji budżetowej, 
- w dniu 23 grudnia 2015 r. z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu Gminy dokonano 
w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4530 na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2015 r. za zakup 
kalendarzy, wydatku w wysokości 69,36 zł przewyższającego o 896,61 zł środki finansowe przewidziane w 
planie finansowym we wskazanej podziałce klasyfikacji budżetowej, 
- w dniu 24 grudnia 2015 r. z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu Gminy dokonano 
w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4530 na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 11.12.2015 r. za zakup 
węgla, wydatku w wysokości 318,07 zł przewyższającego o 1 214,68 zł środki finansowe przewidziane w planie 
finansowym we wskazanej podziałce klasyfikacji budżetowej, co stanowi naruszenie art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a) 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); 
2) nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, które miało 
wpływ na dokonanie wydatków powodujących przekroczenie kwoty wydatków ustalonych w planie finansowym 
Gminy (...), w ten sposób, iż dokonano poniżej wymienionych wydatków nie mieszczących się w planie 
finansowym Gminy, tj.:    
- w dniu 29 grudnia 2015 r. z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu Gminy dokonano 
w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4210:  
  a) na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 24.12.2015 r. za zakup materiałów budowlanych, wydatku w 
wysokości 1 997,70 zł 
  b) na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 23.12.2015 r. za zakup tarcicy, wydatku w wysokości 319,80 zł, 
przewyższających o 888,36 zł środki finansowe przewidziane w planie finansowym we wskazanej podziałce 
klasyfikacji budżetowej, 
- w dniu 30 grudnia 2015 r. z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu Gminy dokonano 
w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4210:  
  a) na podstawie faktury VAT nr (...) za zakup przewodów i zacisków rozgałężnych, wydatku w wysokości 
155,71 zł 
  b) na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 22.12.2015 r. za zakup materiałów elektrycznych, wydatku w 
wysokości 663,08 zł, 
przewyższających o 1 707,15 zł środki finansowe przewidziane w planie finansowym we wskazanej podziałce 
klasyfikacji budżetowej, 
co stanowi naruszenie art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); 
3) nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, które miało 
wpływ na dokonanie wydatków powodujących przekroczenie kwoty wydatków ustalonych w planie finansowym 
Gminy Branice, w ten sposób, iż dokonano poniżej wymienionych wydatków nie mieszczących się w planie 
finansowym Gminy, tj.:    
- w dniu 26 sierpnia 2015 r. z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu Gminy dokonano 
w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 4210 na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 12.08.2015 r. za zakup 
dresów, wydatku w wysokości 1 165,00 zł przewyższającego o 1 165,00 zł środki finansowe przewidziane w 
planie finansowym we wskazanej podziałce klasyfikacji budżetowej, 
- w dniu 3 września 2015 r. z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu Gminy dokonano 
w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 4210 na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 21.08.2015 r. za zakup 
obuwia piłkarskiego, wydatku w wysokości 828 zł przewyższającego o 1 993,00 zł środki finansowe 
przewidziane w planie finansowym we wskazanej podziałce klasyfikacji budżetowej, 
co stanowi naruszenie art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), tj. o czyny określone w art.. 18b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 



 
 

Skład Orzekający:   

Przewodnicząca  Magdalena Przybylska  

Członkowie  Aleksandra Bieniaszewska 

   Jan Uksik 

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. 


