
ZDB-4100-12/2018 

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 2018 r. poz. 1458 ze zm.) 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 17 grudnia 2018 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 26 lipca 2018 r. sygn. akt ZRD-

4110-13/2018 

 

w sprawie: 

1. K.B.  Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w (...) obwinionej o: 

dokonanie w 2016 roku wydatków majątkowych (§6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych” klasyfikacji wydatków) ze środków publicznych ogółem w wysokości 31.305 zł bez 
upoważnienia określonego planem finansowym jednostki sektora finansów publicznych Środowiskowy Dom 
Samopomocy w (…), w tym: 

1) w kwocie 4.464,90 zł z tytułu dokonania wydatku w dniu 15 grudnia 2016 r. na zakup inwestycyjny (w tym 
zakup szafy antywłamaniowej w wys. 4.243,50 zł oraz opłata dodatkowa – koszt transportu w kwocie 
221,40 zł od firmy (…)),  

2) w kwocie 26.840,10 zł z tytułu dokonania wydatków na zakup inwestycyjny budowa siłowni zewnętrznej w 
Sowczycach na działce nr ew. gr. (…) położonej przy ul. (…), w tym: 

−  w dniu 28 listopada 2016 r. w wys. 1400 zł za wykonanie usługi projektowej Budowa siłowni 
zewnętrznej w miejscu publicznym przez (…), 

− w dniu 6 grudnia 2016 r. w wys. 1000 zł za wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr (…) 
obręb ewidencyjny (…), gmina (…) przez (…), 

− w dniu 28 grudnia 2016 r. w wys. 738 zł za wykonanie usługi nadzór inwestorski nad budową siłowni 
zewnętrznej w (...) (…) przez (…), 

− w dniu 28 grudnia 2016 r. w wys. 23.702,10 zł za dostarczenie i montaż elementów siłowni zgodnie z 
umową z dnia 09.12.2016 r. zawartą z firmą (…), 

co jest niezgodne z art. 44 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); 

tj. o czyny określone w art. 11 ust. 1   ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 

2. E.O.  Głównej Księgowej Środowiskowego Domu Samopomocy w (...) obwinionej o: 

nienależyte dokonanie w 2016 roku wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem 
finansowym jednostki sektora finansów publicznych Środowiskowy Dom Samopomocy w (…), co skutkowało 
dokonaniem wydatków majątkowych (§6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” 
klasyfikacji wydatków) ze środków publicznych ogółem w wysokości 31.305 zł bez upoważnienia określonego 
planem finansowym jednostki sektora finansów publicznych Środowiskowy Dom Samopomocy w (…), w tym: 

1) w kwocie 4.464,90 zł z tytułu dokonania wydatku w dniu 15 grudnia 2016 r. na zakup inwestycyjny (w tym 
zakup szafy antywłamaniowej w wys. 4.243,50 zł oraz opłata dodatkowa – koszt transportu w kwocie 
221,40 zł od firmy (…)),  

2) w kwocie 26.840,10 zł z tytułu dokonania wydatków na zakup inwestycyjny budowa siłowni zewnętrznej w 
Sowczycach na działce nr ew. gr. (…) położonej przy ul. (…), w tym: 

−  w dniu 28 listopada 2016 r. w wys. 1400 zł za wykonanie usługi projektowej Budowa siłowni 
zewnętrznej w miejscu publicznym przez (…), 

− w dniu 6 grudnia 2016 r. w wys. 1000 zł za wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr (…) 
obręb ewidencyjny (…), gmina (…) przez (…), 



− w dniu 28 grudnia 2016 r. w wys. 738 zł za wykonanie usługi nadzór inwestorski nad budową siłowni 
zewnętrznej w (...) (…) przez (…), 

− w dniu 28 grudnia 2016 r. w wys. 23.702,10 zł za dostarczenie i montaż elementów siłowni zgodnie z 
umową z dnia 09.12.2016 r. zawartą z firmą (…), 

co jest niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 3  lit. a w zw. z ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).  

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


