
ZDB-4100-21/2019 

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 4 sierpnia 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 13 września 2019 r. sygn. akt ZRD 

4110-12/2019 

 

w sprawie: 

W.B. (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii obwinionego o: 

udzielenie w dniu 10 grudnia 2018 r. na podstawie umowy nr (…) w imieniu Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w (…), zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu 
pn. „Remont pomieszczeń laboratoryjnych i socjalnych w (…)” realizowanym w wyniku przeprowadzenia 
przetargu nieograniczonego, Firmie Remontowo – Budowlanej (…) z siedzibą w (…) przy ul. (…) tj. Wykonawcy 
robót podstawowych, na wartość 10 500,00 zł, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, w sytuacji, gdy nie zachodziła żadna z przesłanek uzasadniających udzielenie zamówienia 
w trybie z wolnej ręki, a przedmiotowe zamówienie na roboty dodatkowe winni być udzielone poprzez zmianę 
umowy podstawowej z dnia 4.10.2018 r. nr (…) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, naruszając przepis art. 67 ust. 1 i art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
tj. o czyn określony w art. 17 ust. b1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
  

Skład Orzekający: 

Przewodnicząca  Magdalena Przybylska - sprawozdawca 

Członkowie  Remigiusz Mazur  

Joanna Rudnik 

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. 

 


