
L. dz ?'"k:fk .
podpis 1~ .

Uchwała Nr 50/2009 ZA POTWIERDZENIEM
z dnia 26 sierpnia 2009 roku ODBIORU

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Członkowie: Monika Dębowska-Sołtyk, Janina Kopczyńska, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska (sprawozdawca), Ewa Midura, Ireneusz Piasecki.

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.)
w wyniku badania uchwały Nr XXXIXl90612009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca
2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
na terenie Miasta Kielce

stwierdzić nieważność w części tj. § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIXl90612009 Rady
Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce z powodu naruszenia
art. 33 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późno zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ).

Uchwała XXXIX/906/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta
Kielce wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 30 lipca 2009 roku.
Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.) została objęta postępowaniem
nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że Rada Miejska w § 3 ust. 2 badanej uchwały
określiła warunki, jakie mają spełniać podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe m.in.
warunek określony w § 3 ust. 2 pkt 1 "siedziba klubu mieści się w Kielcach".
Powyższy zapis koliduje z zasadą równości w ubieganiu się o wsparcie publiczne na
finansowanie zadań wynikającą z art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z
którym prawo realizacji zadań finansowych ze środków publicznych przysługuje ogółowi
podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Przedmiotowa uchwała określa
warunki i tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce.
Stosownie do zapisów § 2 uchwały o wsparcie finansowe, które zgodnie z § 1 ust. 2 ma
charakter wspierania finansowego polegającego na udzielaniu dotacji celowych, mogą
ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) oraz inne podmioty



uprawnione w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, do
uczestnictwa w zakresie sportu kwalifikowanego, zwane dalej klubami.
Stosownie do treści art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego przysługuje prawo określenia
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego. Realizacja zadań z zakresu
sportu kwalifikowanego na terenie gminy może odbywać się przy uczestnictwie klubów
sportowych, które działają lub mogą działać na terenie mimo, że ich siedziba znajduje się
poza terenem gminy. W ocenie Kolegium organ stanowiący j.s.t. wypełniając te dyspozycję
winien uchwalić akt prawa miejscowego w formie normy generalnej i ogólnej nie
ograniczając liczby podmiotów starających się o dotację. Stąd jako istotnie naruszający prawo
uznać należy zapis §3 ust. 2 pkt 1 uchwały, z którego wynika, że uchwała dotyczy jedynie
klubów sportowych, które mają siedzibę na terenie Miasta Kielce.
Ponadto zgodnie z § 17 badanej uchwały stanowi ona akt prawa miejscowego a więc podlega
regułom publikacji i wejścia w życie określonym w ustawie o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy akty
normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że
dany akt normatywny określił termin dłuższy. Powszechność obowiązywania uregulowań
zawartych w badanej uchwale potwierdza także zasadność umożliwienia ubiegania się o
wsparcie finansowe nie tylko klubów sportowych mających siedzibę w Kielcach.

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dani doręczenia.

Przygotowała:
l Marczewska
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