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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH

Kielce, dnia 9.03.2021 r.
WI.54.8.2021

Pan Marcin Majcher
Burmistrz Ożarowa

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 17.02.2021 roku, doręcżonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 17.02.2021 roku, Pan Paweł Rędziak - Zastępca
Burmistrza, działający z upoważnienia Burmistrza, zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy Gmina Ożarów może sfinansować poprzez udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy "Neptun" Ożarów realizację programu sportowo-profilaktycznego dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Ożarów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
2. Czy Gmina może ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonywania zadań 'publicznych?
3. Czy Gmina może udzielić dotacji celowej w myśl art. 221 ustawy o finansach publicznych na
realizację zadania publicznego, tj. programów sportowo-profilaktycznych, w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok?
4. Czy Gmina może dokonać zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2021 rok?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie UKS "Neptun" Ożarów złożyło do Burmistrza
wniosek o sfinansowanie realizacji programu sportowo-profilaktycznego dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych z terenu gminy Ożarów o wartości 54.395 zł. Program jest skierowany do osób, które chcą
dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne uczestnicząc w zajęciach sportowych, wydarzeniach
sportowo-integracyjnych oraz spotkaniach profilaktycznych. Program wpisuje się w cele Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach realizacji programu
sportowo-profilaktycznego odbywałyby się zajęcia i zawody sportowe, spektakl, oraz spotkanie
profilaktyczne w okresie od marca do grudnia 2021 roku.

Odpowiadając na powyższe pytania wyjaśniam, że odpowiedzi są co do zasady twierdzące, aczkolwiek
z pewnymi uwagami i zastrzeżeniami przedstawionymi niżej.

1. Gmina może udzielić dotacji celowej dla uczniowskiego klubu sportowego na realizację
zadania publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. O ile jednak organizacje
rejestrujące się w KRS mogą dodatkowo podejmować wszelkie działania zgodne z prawem, o tyle
uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby decydujące się na rejestrację w starostwie muszą
prowadzić działalność wyłącznie w zakresie sportu. Podjęcie aktywności pozasportowej, powoduje
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konieczność wpisania podmiotu do KRS, co wynika z art. 4 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednoDz. U. z 2020 r. poz. 1133) .

2. Gmina może ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonywania przedmiotowego
zadania publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 24 'kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedno Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Ogłoszenie otwartego konkursu ofert winno zawierać informacje
o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania, w tym o dostępie do nieruchomości, w których
będzie realizowane zadanie, tak aby umożliwić równy udział w konkursie wszystkim organizacjom
pozarządowym zainteresowanym złożeniem oferty.

3, Stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedno Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), działania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych. Przyjęte do realizacji zadanie ma zatem przede wszystkim dotyczyć
działań profilaktycznych, realizowanych według wcześniej przygotowanego harmonogramu. Zadanie
winno być realizowane przez osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi. Elementem dodatkowym i uzupełniającym mogą być zajęcia sportowe.

We wniosku o udzielenie wyjaśnienia wskazano, że w ramach programu sportowo-
profilaktycznego realizowanego w okresie dziesięciu miesięcy 2021 roku odbywałyby się przede
wszystkim zajęcia
i zawody sportowe. Dodatkowo zaś spektakl i spotkanie profilaktyczne. Taki zakres rzeczowy zadania
nie wypełnia wymogów stawianych powołanym wyżej art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, albowiem zasadniczo ma charakter zadania w zakresie
kultury fizycznej isporfu

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.

Z poważaniem

Zbigniew Rękas

Zastępca Prezesa
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