Projekt, z dnia 25.03.2019r.

UCHWAŁA Nr ………./VIII/………/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia ………………………. 2019 r.
w przedmiocie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów
Publicznych właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną
Komisję Odwoławczą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.) Rada Miejska KonstancinJeziorna uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po zapoznaniu się z treścią zarządzenia o przekazaniu
informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz protokołem zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna, uznaje że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w
Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przekazanych przez Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję
Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym
integralną część uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do powiadomienia
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez
Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, poprzez przesłanie niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr ………./VIII/……../2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
dnia ……………………… 2019r. w przedmiocie udzielenia informacji
Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach
rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Odwoławczą w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie
W dniu 16 listopada 2018 r. wpłynęło do Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Zarządzenie o
przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z dnia 9 listopada 2018r. sygn. akt DF-RI.612.9.2018
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie.
Na okoliczność kontroli wyjaśnień udzielili: Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna, Skarbnik Gminy oraz Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów
Zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami:












Pismo Gminy Konstancina-Jeziorny (30.08.2018) – odpowiedź na pismo z dnia
23.2018 r. w sprawie nr MCH Km 3238/18 na wniosek wierzyciela Katarzyny
Rączkowskiej.
Umowa cesji z dnia 03.09.2018r. pomiędzy PAMAR Sp. z.o.o.(Cedent) a Marcin
Dubaj - podwykonawca (Cesjonariusz) – cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza
swoją wierzytelność w stosunku do Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości
450 000 zł.
Umowa cesji z dnia 03.09.2018r. pomiędzy PAMAR Sp. z.o.o.(Cedent) a Adam
Miąskiewicz- podwykonawca (Cesjonariusz) – cedent przelewa na rzecz
Cesjonariusza swoją wierzytelność w stosunku do Gminy Konstancin-Jeziorna w
wysokości 1 538 112,55 zł.
Pismo Komornika Sądowego Mariusz Chojnacki z dnia 04.09.2018r. (07-09-2018) w
sprawie egzekucji przeciwko dłużnikowi: PAMAR o należność na rzecz: Katarzyna
Rączkowska – wzywa do uzupełnienia odpowiedzi z dnia 30.08.2018r. poprzez
wskazanie, który komornik sądowy dokonał zajęcia oraz w jakiej dacie wpłynęło ono
do urzędu.
Odpowiedź Gminy do Komornika Sądowego z dnia 12.09.2018r. – dotyczy sprawy
egzekucji przeciwko dłużnikowi PAMAR – zajęcie wierzytelności dłużnika zostało
skierowane do siedziby UMiG przez Komornika Sądowego przy sądzie Rejonowym
W-wa Praga-Północ w dniu 30.08.2018r.
Pismo Komornika Sądowego Mariusz Chojnicki w sprawie egzekucji przeciwko
PAMAR o należność na rzecz Katarzyna Rączkowska – wezwanie o uzupełnienie














odpowiedzi z dnia 30.08.2018r. poprzez wskazanie kwot, jakie będą przysługiwać
dłużnikowi od Gminy ze wskazaniem dat ich wymagalności.
Odpowiedź Gminy (24.09.2018r.) do Komornika Sadowego Mariusza Chojnackiego –
dotyczy pisma z dnia 14.09.2018r. w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi
PAMAR.
Odpowiedź Gminy (24.09.2018r. ) do Komornika Sadowego Mariusza Chojnickiego –
dotyczy pisma z dnia 27.09.2018r. (sprawa MCH Km 3238/18)- poinformowano, że
Gmina K-J nie posiada wobec PAMAR Sp z o.o. żadnych zobowiązań finansowych i
wobec powyższego nie jest możliwa realizacja żądań przedstawionych w Wezwaniu z
dnia 27.09.2018r.
Odpowiedź Gminy Konstancin-Jeziorna (05.10.2018r.) na pismo z dnia 28.09.2018r.
do Rączkowski Kwieciński Adwokaci Centrum Praskie Koneser.
Raport wykonany przez R. Piechota – dokument PK nr FSP 001/09/2018 z dnia
19.10.2018r.
Odpowiedź Gminy z dnia 24.10.2018r. do Komornika Sądowego przy sądzie
Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusza Chojnickiego – dotyczy pisma z dnia
12.10.2018r. (sprawa MCH Km 3238/18)- poinformowano o wypłaconych na rzecz
podmiotów trzecich (Umowa cesji wierzytelności zawarta przez dłużnika w dniu
03.09.2018) i na Kancelarię Komorniczą W Ostrowi Mazowieckiej.
Pismo Gminy z dnia 24.10.2018r. do PAMAR Sp. z o.o. o odstąpienie od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- dotyczy przebudowy i remontu budynku
gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziorna.
Pismo do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie z dnia
21.12.2018r.
Opinia prawna Radcy Prawnego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia
04.03.2019r.

W wyniku analizy powyższych dokumentów oraz przedstawionych wyjaśnień zespół
kontrolny stwierdził, iż Gmina prawidłowo prowadziła całe postępowanie w związku z
otrzymanym zajęciem komorniczym w dniu 27.08.2018r. oraz dalszej korespondencji
prowadzonej z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej.
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie widzi w opisanej sprawie znamion naruszenia
dyscypliny finansów publicznych wobec zasad i zakresu odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018., poz. 1458). Należy zaznaczyć, iż
Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci w piśmie skierowanym do Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych nie wskazała podstawy naruszenia dyscypliny finansów publicznych, których
katalog zawarty jest w wyżej cytowanej ustawie. Jednocześnie należy stwierdzić, iż pierwotne zajęcie
wierzytelności z dnia 23.08.2018r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi
Mazowieckiej było nieskuteczne, gdyż zobowiązanym do zapłaty z tytułu umowy o roboty budowlane

była Gmina Konstancin-Jeziorna jako osoba prawna, a nie Urząd Miasta i Gminy KonstancinJeziorna.
Wobec powyższych faktów i zbadanych dokumentów Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej

Konstancin-Jeziorna

po

ustaleniu

stanu

faktycznego,

przeanalizowaniu

przedstawionej dokumentacji i udzielonych wyjaśnień uznał, że nie doszło do naruszenia
dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
przekazanych przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach
rozpoznawanych przez Regionalna Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zarządzeniem o
przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z dnia 9 listopada 2018r.
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po zapoznaniu się z treścią zarządzenia o przekazaniu
informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz

protokołem zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Konstancin-Jeziorna, uznaje że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w
Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przekazanych przez Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalna Komisję
Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

