
ZDB-4100-5/2019 

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 27 czerwca 2019 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 11 lutego2019 r. uzupełnionego w 

dniu 6 marca 2019 r. sygn. akt ZRD-4110-47/2018 

 

w sprawie: 

1. R.R. Starosty (...) obwinionego o: 

zaciągnięcie w dniu 30 sierpnia 2017 r. zobowiązania finansowego w wysokości 334.560 zł z tytułu zawarcia 

umowy nr (…) z firmą (…) z siedzibą (…) w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego - dostawy sprzętu 

rolniczego do pracowni w zawodzie technik rolnik: ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy 

dwuosiowej typu TANDEM z nadstawnikami, rozsiewacza nawozów, opryskiwacza polowego, w ramach 

realizacji projektu „Wpieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, bez upoważnienia 

określonego planem finansowym jednostki sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w (…),  

co jest niezgodne z art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2077 ze zm.). 

 

tj. o czyn określony w art. 15  ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 
 

2. K.B. Wicestarosty (...) obwinionego o: 
 
zaciągnięcie w dniu 30 sierpnia 2017 r. zobowiązania finansowego w wysokości 334.560 zł z tytułu zawarcia 

umowy nr (…) z (…) z siedzibą (…) w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego - dostawy sprzętu 

rolniczego do pracowni w zawodzie technik rolnik: ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy 

dwuosiowej typu TANDEM z nadstawnikami, rozsiewacza nawozów, opryskiwacza polowego, w ramach 

realizacji projektu „Wpieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, bez upoważnienia 

określonego planem finansowym jednostki sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w (…),  

co jest niezgodne z art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2077 ze zm.). 
 
tj. o czyn określony w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
 

3. L.Z. Skarbnika Powiatu (...) obwinionej o: 
nienależyte dokonanie – czas popełnienia czynu 30 sierpnia 2017 r. – wstępnej kontroli zgodności operacji 
gospodarczej lub finansowej z planem finansowym jednostki sektora finansów publicznych Starostwo 
Powiatowe w (…) jak również kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, co miało 
wpływ na zaciągnięcie w dniu 30 sierpnia 2017 r. zobowiązania finansowego w wysokości 334.560 zł 
niemieszczącego się w planie finansowym jednostki z tytułu zawarcia umowy nr (…) z firmą (…) z siedzibą 
(…) w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego - dostawy sprzętu rolniczego do pracowni w zawodzie 
technik rolnik: ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy dwuosiowej typu TANDEM z 
nadstawnikami, rozsiewacza nawozów, opryskiwacza polowego, w ramach realizacji projektu „Wpieranie 
kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,  
co narusza art. 54 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 3 ustawy o finansach publicznych 
tj. o czyn określony w art. 18b pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych 
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Członkowie  Aleksandra Bieniaszewska 

   Remigiusz Mazur 

Rzecznik  Beata Zalewska 
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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. 

 


