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UCHWAŁA NR 46/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 
9 marca 2011r, dotyczącej udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: - Henryk Rzepa - Prezes Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk ( sprawozdawca), 
Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas 

na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 

postanawia 

stwierdzić nieważność Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 marca 2011r, 
w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu z powodu naruszenia art. 11 ust 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 marca 2011r, w sprawie udzielenia 
dotacji celowej klubowi sportowemu wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
w dniu 21 marca 2010 roku. Na podstawie 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 późn. zm.) została 
objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że Rada Gminy w Tarłowie 
przyznała Klubowi Sportowemu Tarłów z siedzibą w Tarłowie dotacji celowej w wysokości 
30.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. 
Jako podstawę prawną do podjęcia badanej uchwały wskazano art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r, o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust 1 pkt 17 i art. 11 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych podmioty niezliczone do sektora finansów 
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki. 
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji może następować zgodnie z ustawą o pożytku publicznym 
i o wolontariacie, gdy dotyczy zadań określonych w tej ustawie. Bez wątpienia zadaniem takim 
jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 ust 1 pkt. 17 ustawy 
o pożytku publicznym i wolontariacie. Jednakże, zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy o pożytku 
publicznym i o wolontariacie, wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
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wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku publicznym w zakresie realizacji zadań ze sfery 
pożytku publicznego i powierzanie im zadań w powyżej wskazanym zakresie odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania. 
Powyższe przepisy nie stanowią podstawy do podejmowania przez organ stanowiący uchwały 
w sprawie udzielenia dotacji dla wskazanego przez Radę Gminy klubu sportowego. Podmiot 
realizujący dane zadanie tj. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, powinien 
zostać wyłoniony w drodze konkursu. Wskazanie go przez Radę Gminy stanowi naruszenie art. 
11 ust 2 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 
Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy wynika, że nie przeprowadzano konkursu 
na realizację zadania „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku”, a badana 
uchwała miała na celu wskazanie realizatora tego zadania. 
Działając na podstawie art. 28 ustawy o sporcie, organ stanowiący mógł zapewnić w budżecie 
gminy 2011 roku środki finansowe, na dotację celową przeznaczoną na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, nie miał natomiast podstaw do podejmowania uchwały w sprawie wskazania 
podmiotu, który będzie realizował to zadanie. 
Z załącznika Nr 12 do uchwały Rady Gminy Tarłów Nr V/20/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku 
pn. „Dotacje celowe w 2011 roku” wynika, że w budżecie zapewnione są w dziale 926 „Kultura 
fizyczna”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” środki w kwocie 30.000 zł na 
realizację zadania zakresie kultury fizycznej i sportu przez jednostkę wyłonioną w drodze 
konkursu. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 
Pouczenie 

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 dnia doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 


