
ZDB-4100-18/2019 

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 24 stycznia 2020 r. o godz. 900 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 w dniu 23 sierpnia 2019 r. sygn. akt 

ZRD 4110-4/2019 

 

w sprawie: 

1. K.D. Zastępcy Burmistrza (...) obwinionego o: 
udzielenie w dniu 29 grudnia 2017 r w imieniu Gminy (…) zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na 
realizację zadań przejętych od Gminy (…) w drodze porozumienia międzygminnego nr (…) z dnia 30.12.2016 r. 
mającego na celu podjęcie współpracy Gminy (…) z Gminą (…) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
polegającej na wykonywaniu przez Gminę (…) zadań własnych Gminy (…) obejmujących odbieranie i 
zagospodarowywanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy (…) oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych dla mieszkańców Gminy (…), na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy (…) o wartości zamówienia w kwocie 846.527,78 zł netto, na okres od 
dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., spółce (…). z siedzibą w (…), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 
12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w 
której to spółce Gmina Gogolin posiada 100 % udziałów, co narusza przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 67 
ust. 1 pkt 15 i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 1b pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
 

Skład Orzekający:   

Przewodniczący  Grzegorz Czarnocki  

Członkowie  Wojciech Winnik - sprawozdawca 

   Barbara Wołczak  

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. 

 


