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UCHWAŁA NR 49/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IX/33/2011 Rady Gminy w Samborcu 
z dnia 15 kwietnia 2011r, dotyczącej warunków i trybu finansowania sportu w Gminie 
Samborzec 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: - Zbigniew Rękas - Z-ca Prezesa Izby 

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

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 w części Uchwały Nr IX/33/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 15 
kwietnia 2011r, w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Samborzec 
tj. § 5 ust 3 z powodu naruszenia art. 28 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. 
z 2010 r. Nr 127, poz. 857) i art. 251 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) . 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr IX/33/2011 Rady Gminy w Samborcu z dnia 15 kwietnia 2011r, w sprawie 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Samborzec wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 20 kwietnia 2011 
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 Samborcu w § 
5 ust 3 badanej uchwały uchwaliła, że wydatki dotyczące części zadania, które klub sportowy 
zrealizował przed zawarciem umowy, mogą być finansowane ze środków dotacji, o ile zostały 
poniesione przed zawarciem umowy. W zapisie uchwały jako podstawę prawną do 
wydatkowania dotacji za wydatki poniesione przed podpisaniem umowy wskazano art. 251 ust 
4 ustawy o finansach publicznych. 
Zgodnie z powyżej wskazanym przepisem wykorzystanie dotacji następuje w szczególności 
przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy 
odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielania i rozliczania dotacji, wykorzystanie następuje 
przez realizację celów wskazanych w tych przepisach. Z zapisu powyższego wynika, że dotacja 
celowa może być wydatkowana gdy zostanie zrealizowane zadanie na które została udzielona 
albo zrealizowany cel wskazanych w odrębnych przepisach. W przypadku badanej uchwały 
podjętej na podstawie ustawy o sporcie, Rada Gminy Samborzec wskazuje cel dotacji, jakim jest 
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rozwój sportu propagującego rozwój fizyczny mieszkańców Gminy, krzewienie kultury fizycznej 
i sportu wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz budowę 
urządzeń sportowych, wykorzystanie dotacji nastąpi przez realizację w/w celów. Jednakże cele te 
będą realizowane od momentu kiedy podpisana zostanie umowa pomiędzy gmina a podmiotem 
wyłonionym w trybie określonym w badanej uchwale. 
Podmiot, który ma realizować cele wskazane w uchwale do chwili podpisania z nim umowy nie 
może wydatkować środków na realizację objętego uchwałą Rady Gminy w Samborcu celu, 
ponieważ nie wie jeszcze czy zostanie wyłoniony do jego realizacji. 
Kolegium zwraca ponadto uwagę, że zgodnie z art. 28 ust 2 ustawy o sporcie dotacja może być 
przeznaczona w szczególności na; 
- realizacje programu szkolenia sportowego, 
- zakup sprzętu sportowego, 
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej 
jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, 
który otrzyma dotację. 
Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że dotacja ma być wydatkowana na cele w nim wskazane 
przez podmiot, który otrzyma dotacje. Do chwili podpisania umowy, na realizację celu jakim 
zgodnie z podjętą uchwałą jest rozwój sportu propagującego rozwój fizyczny mieszkańców 
Gminy, krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz budowę urządzeń sportowych, podmiot nie może 
dokonywać wydatków z tej dotacji, gdyż jeszcze nie wie czy ją uzyska. 

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 


