
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr  23/97/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia  9 grudnia 2004 r.

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  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55,
poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149,
poz. 1454) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,
nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568)  Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

uchwały nr XXIII/136/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad
i trybu  udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego  z powodu naruszenia art. 118
ust. 2   pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 25  listopada  2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono
uchwałę nr XXIII/136/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 listopada 2004 r. Uchwała
powyższa podjęta została na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z treści §1 tej uchwały wynika, że Rada
ustaliła tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposoby ich rozliczania
oraz kontroli wykonywania zadań zleconych z zakresu działalności pożytku publicznego
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego
i o wolontariacie. Rada ustaliła tryb postępowania o udzielenie dotacji w zakresie zadań ze sfery
zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz zadań publicznych innych niż wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Ponadto, w  pkt. 9, cz. II pn. „Zasady i warunki przyznania dotacji określa m.in.”, Rada
ustaliła, że kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej, a umowa zostanie
podpisana z tym oferentem, który wyrazi zgodę na pozyskanie i uzupełnienie brakującej kwoty
ze środków własnych lub sponsora. Jednocześnie Rada ustaliła w cz. VI następujący wykaz
wydatków pokrywanych z dotacji gminy na realizację zadań:

1) zakup usług  i dóbr integralnie związanych z realizacją projektu – zadania,
2) honoraria prelegentów, autorów, jurorów, sędziów zawodów sportowych,
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3) usługa wykonania i renowacji strojów, instrumentów muzycznych, przedmiotów o wartości
artystycznej, historycznej i pamiątkowej,

4) usługi transportowe,
5) usługi noclegowe i gastronomiczne związane z opieką społeczną,
6) usługi medyczne, pielęgniarskie, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne,
7) opłaty za media, czynsz,
8) usługi poligraficzne, plastyczne,
9) usługi wynajmu materiału, przedmiotów, urządzeń, wyposażenia i sprzętu,
10) usługi wynajmu obiektów,
11) zapewnienie ochrony i porządku,
12) opłata wpisowego i licencji zawodniczych,
13) zakup nagród rzeczowych,
14) zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, strojów, przedmiotów pamiątkowych, wyrobów

artystycznych, instrumentów,
15) zakup produktów żywnościowych,
16) zakup paliwa,
17) zakup sprzętu sportowego,
18) zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, leków, środków czystości,
19) zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów

komunalnych.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje.
Stosownie do brzmienia art. 118 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty nie zaliczone

do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań
tej jednostki. Zgodnie z ust. 2 powołanej jednostki redakcyjnej znowelizowanym art. 17 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecenie
zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań
publicznych niż określone w tej ustawie:
1) zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu

terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1; przepis art. 71 ust. 2 stosuje się
odpowiednio,

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji  i jej
rozliczenia.

Z powyższego stanu prawnego wynika adresowany do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego nakaz dostosowania uchwał wydanych na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego
przepisu, do wymagań związanych z wykonywaniem zadań w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o czym stanowi art. 23 sytuowany
w Rozdziale 3 „Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe” ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zdaniem Kolegium, przedmiot dyspozycji art. 4 ust. 1 i art. 118 ust. 2 nie może być
identyfikowany jako tożsamy z uwagi na określenie z jednej strony ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji i kontroli wykonywania zleconego
zadania (w tym kryteriami jej dokonania i oceny realizacji zadania), a także obowiązku
sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania, natomiast z drugiej pozostawieniem organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego powyższej sfery regulacji trybu zlecania zadania
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i jego kontroli, w zakresie „innych zadań publicznych niż określone w tej ustawie”. Tym samym,
rozstrzygnięcia zawarte w § 1 cz. I uchwały nr XXIII/136/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu,
a dotyczące przedmiotu rozstrzygniętego już przez ustawę (w zakresie trybu postępowania dot.
materii art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), nie znajdują
uzasadnienia w powołanej podstawie prawnej art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
gdyż uchwały dostosowywane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
do nowego stanu prawnego nie mogą modyfikować przepisów powszechnie obowiązujących,
co w ustalonym stanie faktycznym nastąpiło.

Dodatkowo, zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,  postanowienie
zawarte w cz. II pkt 9 uchwały, w którym Rada zobowiązała organizacje ubiegające się o zlecenie
realizacji zadania pożytku publicznego do częściowego sfinansowania własnymi  środkami
lub sponsora eliminuje możliwości udziału w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowych
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie posiadających własnych
środków lub środków od sponsora. Powyższe ograniczenia zmierzające w konsekwencji
do wykluczenia pewnego kręgu podmiotów z udziału w konkursie ofert na wykonanie zadania
publicznego jeszcze przed przystąpieniem do tego konkursu godzi również w określoną w art. 5
ust. 2 ustawy zasadę uczciwej konkurencji w zakresie współpracy pomiędzy organami administracji
publicznej i organizacjami pozarządowymi w sferze realizacji zadań publicznych, których mowa
w art. 4 ustawy. Żaden z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nie upoważnia organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania ustaleń
zakresie warunków, od których spełnienia uzależnia się możliwość przystąpienia do konkursu ofert
w sferze zadań publicznych.
Również brak podstaw prawnych do sporządzenia wykazu wydatków pokrywanych z dotacji gminy
na realizację zadań określonych w cz. VI uchwały Rady.

 W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium orzekając jak w sentencji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje -
na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


