
ZDB-4100-5/2020 

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 4 grudnia 2020 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 4 marca 2020 r. sygn. akt ZRD-

4110-40/2019 

 

w sprawie: 

P.B. Zastępcy Burmistrza (...) obwinionego o: 
1) zaniechanie, przy wykonywaniu czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonych 
dyspozycją przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 z późn. zm.) tj. udzielenia wyjaśnień odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 
pisma z dnia 19.03.2018 r., wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu stanowiącego oświadczenie o 
przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej – pismo z dnia 27.03.2018 r. w postępowaniu pn. „(…)” 
organizowanej w dniach 25-27 maja 2018 r. na terenie Stadionu (…) w (…) przy ul. (…)” złożenia najpóźniej do 
dnia 6 kwietnia 2018 r. w powyższym postępowaniu, w wyniku którego dnia 6 kwietnia 2018 r. Gmina (…), 
zawarła umowę Nr (…) ze Stowarzyszeniem (…) z (…), o wartości 317.349,00 zł brutto, oświadczenia 
wymaganego przepisem art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
 
2) zaniechanie, przy wykonywaniu czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonych 
dyspozycją przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.) tj. udzielenia wyjaśnień odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 
pisma z dnia 27.11.2017 r., w postępowaniu pn. „(…)”,  złożenia najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2018 r. w 
powyższym postępowaniu w wyniku którego dnia 20 grudnia 2017 r. Gmina (…), zawarła umowę Nr (…) z firmą 
(…) w (…), o wartości 180.937,86 zł brutto, oświadczenia wymaganego przepisem art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. 4 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. 

 


