
ZDB-4100-3/2019-19/2019 

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 2019 r. poz. 1440 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 21 października 2019 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 z wniosków 

o ukaranie złożonych przez Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji w Opolu w dniu 3 

kwietnia 2019 r. (sygn. akt ZRD 4110-45/2018) oraz w dniu 23 sierpnia 2019 r. (sygn. akt ZRD 4110-

17/2019) 

 

w sprawie: 

1. R.Ś. Burmistrza (...) obwinionego o: 
1) dokonanie w dniu 15 lutego 2017 r. podziału na części zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
na Renowację zabytkowego obwarowania miasta (…) o szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 430 
894,30 zł netto, co stanowiło równowartość 103 210,68 euro, doprowadzające do zawarcia, z pominięciem 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, czterech umów na opracowanie dokumentacji projektowej, z 
następującymi wykonawcami: 
• (…). z siedzibą w (…) - umowa nr (…) z dnia 9.03.2017 r., której przedmiotem było opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji (…), gdzie w załączniku wskazano, iż zakres umowy 
obejmuje remont i wzmocnienie Wieży Zachodniej umiejscowionej na działce nr (…) oraz remont i wzmocnienie 
murów znajdujących się na działkach nr (…), z ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 
10.04.2017 r. projekt budowlany, a do dnia 18.04.2017r. przedmiar robót i kosztorys inwestorski, i 
wynagrodzeniem w kwocie netto 120 000,00 zł, brutto 147 600,00 zł. 
• (…) z siedzibą we (…) - umowa nr (…) z dnia 9.03.2017 r. której przedmiotem było opracowanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji (…), gdzie w załączniku wskazano, iż zakres umowy 
obejmuje remont i wzmocnienie tzw. Wieży Piaskowej umiejscowionej na działce nr (…) oraz remont i 
wzmocnienie murów znajdujących się na działce nr (…), z ustalonym terminem wykonania przedmiotu 
zamówienia do dnia 10.04.2017 r. projekt budowlany, a do dnia 18.04.2017 r. przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski, i wynagrodzeniem w kwocie netto 120 000,00 zł, brutto 147 600,00 zł. 
• (…) z siedzibą we (…) - umowa nr (…) z dnia 9.03.2017 r., której przedmiotem było opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji (…), gdzie w załączniku wskazano, iż zakres umowy 
obejmuje remont i wzmocnienie tzw. Wieży Wschodniej umiejscowionej na działce nr (…) oraz remont i 
wzmocnienie murów znajdujących się na działce nr (…), z ustalonym terminem wykonania przedmiotu 
zamówienia do dnia 10.04.2017 r. projekt budowlany, do dnia 18.04.2017 r. przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski, i wynagrodzeniem w kwocie netto 120 000,00 zł, brutto 147 600,00 zł.  
• (…) z siedzibą w (…) - umowa nr (…) z dnia 24.03.2017 r., której przedmiotem było opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „(…) gdzie w załączniku wskazano, iż do zadań 
projektowych należą: mała architektura i architektura krajobrazu, inwentaryzacja i plan wycinki zieleni, projekt 
muru oporowego żelbet oraz niecka fosy, oświetlenie terenu projekt elektryczny, instalacja odprowadzająca wodę 
z terenu obiektu, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń, kosztorys inwestorski we wszystkich 
branżach wraz z przedmiarami robót, z ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 
19.04.2017 r. projekt budowlany, do dnia 26.04.2017 r. przedmiar robót i kosztorys inwestorski i wynagrodzeniem  
w kwocie netto 72 300,00 zł, brutto 88 929,00 zł.  
działając z naruszeniem przepisu art. 5b pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
2) zaciągnięcie zobowiązania w dniu 18 grudnia 2017 r. na podstawie umowy nr (…) zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z firmą (…)., z siedzibą (…), na opracowanie dokumentacji 
projektowej i budowie ścieżek rowerowych, dróg rowerowych na terenie (…) – w ramach zadania (…), 
opiewającej na kwotę 1.380.000,00 zł brutto, z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z budżetu 
Gminy w kwocie 51.600,00 zł, gdyż na wskazany dzień plan finansowy przewidywał na realizację zadania kwotę 
1.328.400,00 zł, a zwiększenia planu dokonano w 2018 r., 



co narusza zasady gospodarki finansowej określone w art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych 
 
tj. o czyn określony w art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
 

2. K.Z. Zastępcy Burmistrza (...) obwinionej o: 
1) udzielenie w dniach 9 i 24 marca 2017 r. w imieniu (…) zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
na Renowację zabytkowego obwarowania miasta (…) o wartości zamówienia w kwocie 432 300,00 zł netto, co 
stanowiło równowartość 103 547,39 euro poprzez zawarcie niżej wymienionych umów na opracowanie 
dokumentacji projektowej z następującymi wykonawcami: 
• (…) - umowa nr (…) z dnia 9.03.2017 r., której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo 
-kosztorysowej dla inwestycji (…), gdzie w załączniku wskazano, iż zakres umowy obejmuje remont i 
wzmocnienie Wieży Zachodniej umiejscowionej na działce nr (…) oraz remont i wzmocnienie murów 
znajdujących się na działkach nr (…), z ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 
10.04.2017 r. projekt budowlany, a do dnia 18.04.2017r. przedmiar robót i kosztorys inwestorski, z 
wynagrodzeniem w kwocie netto 120 000,00 zł, brutto 147 600,00 zł. 
• (…)- umowa nr (…) z dnia 9.03.2017 r. której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej dla inwestycji (…) gdzie w załączniku wskazano, iż zakres umowy obejmuje remont i 
wzmocnienie tzw. Wieży Piaskowej umiejscowionej na działce nr (…) oraz remont i wzmocnienie murów 
znajdujących się na działce nr (…), z ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 10.04.2017 
r. projekt budowlany, a do dnia 18.04.2017 r. przedmiar robót i kosztorys inwestorski, z wynagrodzeniem w kwocie 
netto 120 000,00 zł, brutto 147 600,00 zł; 
• (…)- umowa nr (…)z dnia 9.03.2017 r., której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla inwestycji (…) gdzie w załączniku wskazano, iż zakres umowy obejmuje remont i wzmocnienie 
tzw. Wieży Wschodniej umiejscowionej na działce nr (…) oraz remont i wzmocnienie murów znajdujących się na 
działce nr (…), z ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 10.04.2017 r. projekt 
budowlany, do dnia 18.04.2017 r. przedmiar robót i kosztorys inwestorski i wynagrodzeniem w kwocie netto 120 
000,00 zł, brutto 147 600,00 zł.  
• (…)- umowa nr (…)z dnia 24.03.2017 r., której przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla inwestycji (…), gdzie w załączniku wskazano, iż do zadań projektowych należą: 
mała architektura i architektura krajobrazu, inwentaryzacja i plan wycinki zieleni, projekt muru oporowego żelbet 
oraz niecka fosy, oświetlenie terenu projekt elektryczny, instalacja odprowadzająca wodę z terenu obiektu, 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń, kosztorys inwestorski we wszystkich branżach wraz z 
przedmiarami robót, z ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 19.04.2017 r. projekt 
budowlany, do dnia 26.04.2017 r. przedmiar robót i kosztorys inwestorski i wynagrodzeniem  w kwocie netto 72 
300,00 zł, brutto 88 929,00 zł.  
z pominięciem zasady powszechności udzielania zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyrażonej w art. 7 ust. 3 cyt. ustawy; 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
 
2) udzielenie w dniu 2 maja 2017 r. w imieniu (…) zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla inwestycji rewitalizacji kamieniczek w obrębie centrum m. (…) (dot. elewacji oraz dachu na 
nieruchomościach wskazanych w umowie), w ramach zadania pn. (…),(…), na mocy umowy nr (…), z ustalonym 
wynagrodzeniem w kwocie netto 255 000,00 zł, brutto 313 650,00 zł, z pominięciem zasady powszechności 
udzielania zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) wyrażonej w art. 7 ust. 3 cyt. ustawy; 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
3) udzielenie w dniu 22 czerwca 2017 r. w imieniu (…)zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla inwestycji rewitalizacji kamieniczek w obrębie centrum m. (…) (dot. elewacji oraz dachu na 
nieruchomościach wskazanych w umowie), w ramach zadania pn. (…),(…), na podstawie umowy nr (…), z 
ustalonym wynagrodzeniem w kwocie brutto 468 000,00 zł (netto 380 487,80 zł), z pominięciem zasady 
powszechności udzielania zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyrażonej w art. 7 ust. 3 cyt. ustawy; 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
4) udzielenie zamówień publicznych wykonawcy z pominięciem trybu udzielenia zamówienia publicznego 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych oraz z uprzednim podzieleniem zamówienia publicznego 
na odrębne zamówienia publiczne w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych poprzez 
zawarcie w dniu 9 marca 2017 r. w imieniu (…)umów: 



a. nr (…)z Wykonawcą (…), o wartości zamówienia - kwocie wynagrodzenia - w wysokości 147 600 zł 
brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto) na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla (…); 
b. (…)z Wykonawcą (…) działającym pod firmą (…), o wartości zamówienia - kwocie wynagrodzenia - w 
wysokości 147 600 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto) na 
wykonanie dokumentacji projektowej dla (…),  
c. nr (…)z Wykonawcą (…), o wartości zamówienia - kwocie wynagrodzenia - w wysokości 147 600 zł 
brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto) na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla (…),  
d. nr (…) z Wykonawcą (…)działającym pod firmą (…), o wartości zamówienia - kwocie wynagrodzenia - 
w wysokości 88 929 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 
00/100 brutto) na wykonanie dokumentacji projektowej dla (…),  
co jest niezgodne z art. 7 ust. 3 w zw. z art. 5b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
5) udzielenie zamówień publicznych wykonawcy z pominięciem trybu udzielenia zamówienia publicznego 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych poprzez zawarcie w imieniu (…)w dniu 2 maja 2017 r. 
umowy nr (…) na wykonanie dokumentacji projektowej dla (…) z Wykonawcą (…), o wartości zamówienia - 
kwocie wynagrodzenia - w wysokości 313 650 zł brutto (trzysta trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 
00/100 brutto), co jest niezgodne z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
6) udzielenie zamówień publicznych wykonawcy z pominięciem trybu udzielenia zamówienia publicznego 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych poprzez zawarcie w imieniu (…)w dniu 22 czerwca 2017 
r. umowy nr (…) na wykonanie dokumentacji projektowej dla (…)z Wykonawcą (…) o wartości zamówienia - 
kwocie wynagrodzenia - w wysokości 468 000 zł brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 
00/100 brutto), co jest niezgodne z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
7) zaciągnięcie w dniu 22 sierpnia 2017 r. zobowiązania w łącznej kwocie 90 166 122,45 zł, przy upoważnieniu 
do zaciągania zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia do kwoty 89 581 219,51 zł, tj. z przekraczaniem 
upoważnienie do zaciągania zobowiązań w kwocie 584 902,94 zł poprzez zawarcie z Komunalnym Funduszem 
Inwestycyjnym Zamkniętym następujących umów na nabycie udziałów spółki (…): 
 

Nr 
Dzień 
płatności 

Liczba 
zakupio
-nych 
przez 
Gminę 
Udziałó
w 

Kwota 
podstawow
a 

Odsetki (zł) Razem 

1/2017 
30.11.20
18 

4 550 
4 550 000,
00 

308 438,92 4 858 438,92 

2/2017 
30.11.20
19 

2 850 
2 850 
000,00 

352 965,90 3 202 965,90 

3/2017 
30.11.20
20 

2 750 
2 750 
000,00 

503 283,07 3 253 283,07 

4/2017 
30.11.20
21 

27 950 
27 950 
000,00 

6 851 088,15 
34 801 
088,15 

5/2017 
30.11.20
22 

3 550 
3 550 
000,00 

1 102 233,12 4 652 233,12 

6/2017 
30.11202
3 

3 300 
3 300 
000,00 

1 251 653,15 4 551 653,15 

7/2017 
30.11.20
24 

3 000 
3 000 
000,00 

1 355 702,20 4 355 702,20 

8/2017 
30.11.20
25 

2 750 
2 750 
000,00 

1 452 342,74 4 202 342,74 

9/2017 
30.11.20
26 

2 550 
2 550 
000,00 

1 551 295,50 4 101 295,50 

10/201
7 

30.11.20
27 

2 350 
2 350 
000,00 

1 628 055,59 3 978 055,59 

11/201
7 

30.11.20
17 

2 150 
2 150 
000,00 

1 681 097,01 3 831 097,01 



12/201
7 

30.11.20
29 

 
1 950 
000,00 

1 707 136,35 3 657 136,35 

13/201
7 

30.11.20
30 

2 800 
2 800 
000,00 

2 726 964,53 5 526 964,53 

14/201
7 

30.11.20
31 

2 500 
2 500 
000,00 

2 693 866,22 5 193 866,22 

Razem x 65 000 
65 000 
000,00 

25 166 
122,45 

90 166 
122,45 

co narusza  zasady gospodarki finansowej określone w art. 46 ust. 1, art. 226 ust. 3 pkt 5 i art. 228 ust. 1 pkt 1  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
 
tj. o czyn określony w art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
 
 

Skład Orzekający:   

Przewodnicząca  Grzegorz Czarnocki  

Członkowie  Magdalena Przybylska 

   Remigiusz Mazur 

Rzecznik  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. 

 


