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Dzialajac na podstawie art. 165 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 0 finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 ze zrn.) oraz w nawiazaniu do zlozonego 
przez Dyrektora Urzedu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Zawiadornienia 0 naruszeniu 
dyscypliny finans6w publicznych w Grninie Lubicz w rozumieniu art. 138 ust.1 pkt 12 
w/wym . ustawy uprzejmie prosze 0 zlozenie wyjasnien w sprawie. 

Zdaniern Organu Zawiadarniajacego stwierdzone naruszenie dyscypliny finans6w 
publicznych polegalo na: 

dokonaniu w 2003 r. zakupu mebli biurowych w firmie "WUTECH"' S.A. z Torunia na 
kwote neuo 39.918,95 z! po przeprowadzeniu postepowania 0 udzielenie zamowienia w 
trybie z wolnej reki, mimo ze nie zaistnialy okolicznosci uzasadniajace zastosowanie 
tego trybu, 
dokonaniu podzialu zam6wienia na dostawe mebli biurowych, w wyniku czego 
zakupiono krzesla w Sklepie Luksus-Meble z Lubicza na kwote netto 5.540,80 zl 
(ponizej 6.000 euro) nie stosujac przepisow ustawy z dnia 10 czerwca 1998 r. 0 

zamowieniach publicznych, 
naruszeniu zasady pisernnosci postepowania przy udzieleniu zamowienia publicznego 
na dowoz dzieci do szkol wszczetego w dniu 13.08.2002 r. przeprowadzonego w trybie 
zapytania 0 cene. Dokonujac telefonicznie zapytania 0 cene oraz przyjmujac oferty w 
sposob telefoniczny Zamawiajacy naruszyl art. 21 ustawy 0 zam6wieniach public znych. 
Jednoczesnie w postepowaniu nie zadano pisemnych oswiadczen, 0 ktorych mowa w 
art.19 i art.22 ustawy . Ponadto zgodnie z art.69 ust.3 ustawy , w przypadku, jezeli nie 
mozna dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, iz zlozone zostaly 
oferty 0 takiej samej cenie Zamawiajacy jest zobowiazany wezwac oferentow, ktorzy 
zlozyli te oferty, do zlozenia ofert dodatkowych, czego w powyzszyrn przypadku nie 
uczyruono. 

Nadmieniam, ze niniejsze postcpowanie wyjasniajace wynika z faktu, obciazenia Pana 
przez skladajacego Zawiadomienie odpowiedzialnoscia za powyzsze . 

Jednoczesnie inforrnuje, ze stosownie do przepisu § 34 ust. 1 rozporzadzenia Rady 
Ministrow z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie wlasciwosci i trybu powolywania 
rzecznikow dyscypliny finansow publicznych, organow orzekajacych oraz szczegolowych 
zasad postepowania w sprawach 0 naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.U . Nr 
42, poz. 421 ze zm. Dz.U. Nr 82 z 2002 roku poz. 742) przysluguje Panu prawo do odmowy 
zlozcnia wyjasnien oraz mozliwosc zgloszenia wlasnych dowodow, 

Odpowiedz w powyzszej sprawie prosze przcslac w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego pisrna. Prosze rowniez 
danymi osobowyrni. 
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