
ZDB-4100-23/2020 

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 2021 r. poz. 289) 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 maja 2021 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 dniu 9 listopada 2020 r. sygn. akt ZRD-

4110-19/2020 

 

 

w sprawie: 

1. B.R. Zastępca Wójta Gminy (...) obwinionego o: 

nieustalenie w okresie od 06.02.2018 r. do 10.07.2019 r. kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z należnymi 

odsetkami, tj. dotacji wykorzystanej na opłacenie kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w wysokości 6 

848,03 zł przez (…) w (…) na podstawie umowy nr 72/2017 zawartej w dniu 08.03.2017 r. pomiędzy Gminą (…) 

a (…) o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Gminy (…) w 2017 r.”, co jest niezgodne z art. 252, art. 254 pkt 1, art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w zw. 

z §2, §12 umowy nr 72/2017 z dnia 08.03.2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy (…) w 2017 r.” 

 
tj. o czyn określony w art. 8 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
 

Skład Orzekający: 

Przewodnicząca  Magdalena Przybylska 

Członkowie  Anita Berg  

Iwona Wołczak-Ciecierska 

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. 


