
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie - Wydział X Karny
 

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej), 00-517 Warszawa;
 

tel. 0-22553-94-96; fax 0-22 553-94-95
 

Warszawa Og/1112010r. 

Sygn. akt XK 26110 RT 

Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Warszawie 
Komisja Orzekająca 

ul. Koszykowa 6a 
00-564 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia X Wydział Kamy zwraca się z 
prośbą do Komisji Orzekającej w sparwach o Naruszenie Dyscypliny Finansów 
Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z zapytaniem 
jakie były dalsze losy zawiadomienia z dnia 19 maja 200gr. o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przez Andrzeja Tadeusza Kijowskiego i Joannę 

Ostromecką, W sytuacji, w której w aktach sprawy znajdowałoby się orzeczenie 
kończące to postępowanie Sąd' zwraca się o nadesłanie jego odpisu, ewentualnie 
kserokopii poświadczonej za zgodność z orginałem. 
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Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

-Warszawa, dnia 18 listopada 201Or. 
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Działając na podstawie art. 44 us 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscyplin finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. 

Nr 14, poz. 114 z późn o zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08 listopada 2010r. 

(wpływ do tut. Komisji w dniu 16 listopada 2010r.) informuję , że tut. Regionalna Komisja 
. \, 

Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów przy Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie nie prowadziła postępowania w sprawie o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych wobec Pana Andrzeja Tadeusza Kijowskiego i Pani 

Joanny Ostromeckiej. 

Ponadto informuję, iż przedmiotowe zapytanie dotyczyło zawiadomienia 

o naruszeniu dyscypliny finansów i w związku z tym zostało przekazane 

do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem 

załatwienia wg właściwości (pismo przekazujące w załączeniu). 

I ' 
Przewodniczący 

Regionalnej Komisji Orzekającej 

!:J ( 1.- 1A cJ.łv 
mgr S~isław Stępień 

Załącznik:
 

- pismo jak w treści (do wiadomości)
 

Sporządzono: . ,
x Adresat� 

·x a/a� 

00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 6a, tel.zfax 022-629-53-79 



Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

-'Warszawa, dnia 18 listopada 201Or. 

PRZEWODNICZĄCY 

REGIONALNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ 

w sprawach o naruszenie dyscypliny
 
finansów publicznych
 

przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 
w Warszawie
 

RIO-IV-00531-K-~~110 

Rzecznik 
Dyscypliny Finansów blicznych 
w sprawach o n szenie dyscypliny 
finansów icznych 

Działając na podstawie art. 44 ust. 1. ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. 

Nr 14, poz. 114 z późno zm.) w załączeniu przekazuję kserokopię pisma Sądu 

Rejonowego Warszawa Śródmieście Wydział X Karny z dnia 08 listopada 2010r. 

(wpływ do tut. Komisji VI dniu 16 listopada 2010r.) celem załatwienia wg właściwości 

z uwagi na to, że przedmiotowe zapytanie dotyczy zawiadomienia o naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych a nie wniosku o ukaranie. 

Przewodniczący 

Regionalnej Komisji Orzekającej 

i-J (v WJ.C!]r,· 
mgr Stanisław Stępień 

Załacznik : 

- kserokopia pisma jak w treści 

Sporzadzono: 
1 x Adresat 
1 x a/a 
1 x Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście 

Wydział X Kamy
 
ul. Marszałkowska 82
 
00-517 Warszawa
 

00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 6a, tel./fax 022-629-53-79 




