
ZDB-4100-3/2020 

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 stycznia 2021 r. o godz. 830 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 10 lutego 2020 r. sygn. akt ZRD-

4110-32/2019 

 

w sprawie: 

M.A. Dyrektora Szkoły Podstawowej (...) obwinionej o: 

zaciągnięcie w dniu 09.08.2018 r. zobowiązania bez upoważnienia określonego planem finansowym albo z 

przekroczeniem zakresu tego upoważnienia oraz z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań 

w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 4240 Zakup pomocy 

dydaktycznych i książek (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 

przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) w związku z zakupem pomocy dydaktycznych 

i podręczników na podstawie faktur z dnia 09.08.2018 r. nr: (…) na kwotę  

364,62 zł, (…) na kwotę 2 656,50 zł, (…) na kwotę 2 348,40 zł, (…) na kwotę 7 095 zł, 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 czyny określone w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
  

Skład Orzekający: 

Przewodniczący  Anita Berg  

Członkowie  Joanna Rudnik 

Barbara Wołczak - sprawozdawca 

Rzecznik  Aleksandra Bieniaszewska 

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. 

 


