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z dnia 9 maja 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
– Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania
nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania dotyczącego
tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu - stwierdza:
- nieważność wyżej powołanej uchwały w całości z powodu jej sprzeczności z art. 7 - ustawy z dnia 7 kwietnia
1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała objęta postępowaniem nadzorczym - została doręczona tut. Izbie w dniu 16 kwietnia 2012r.
Badaną uchwałą Rada Miejska w Lubniewicach wypełniła dyspozycję zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 2010r. - cyt. wyżej, obowiązującej od dnia 16 października 2010r., która to ustawa (art. 93 tej
ustawy) zastąpiła dwie dotychczas obowiązujące ustawy o kulturze fizycznej i o sporcie kwalifikowanym.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Sportem natomiast według
art. 2 ustawy o sporcie – cyt. wyżej są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz
z wychowaniem fizycznym, rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. Aby umożliwić jednostkom
samorządu terytorialnego realizację zadania własnego, o którym mowa w ust. 1 art. 27 ustawy o sporcie,
ustawodawca w ust. 2 tego artykułu wskazał, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może
określić w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1 wskazując
w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który ta jednostka zamierza osiągnąć.
Ustawodawca jednocześnie wskazał wyraźnie w art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie, że przepisy ustawy nie
naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie
odrębnych przepisów.
Tym samym organ stanowiący działając zgodnie z art. 7 Konstytucji RP - na podstawie i w granicach prawa
winien był, określić w uchwale nie tylko cel publiczny z zakresu sportu jaki Gmina Lubniewice zamierza
osiągnąć ale również określić tryb finansowania zadania własnego z zakresu sportu, o którym mowa w art. 27
ust. 1 ustawy o sporcie. Tymczasem organ stanowiący działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie
– wykonał jedynie część upoważnienia i wynikającej z niego kompetencji udzielonej organowi stanowiącemu
jst przez ustawodawcę – wskazując cel publiczny, podmioty uprawnione a także przeznaczenie dotacji. Nie
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określono jednak w przedmiotowej uchwale trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu przez
Gminę Lubniewice. Ograniczono się do zapisania w § 4 ust. 2 uchwały, iż „Dotacja jest przyznawana
w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w szczególności na podstawie ustawy
o działalności pożytku i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)”.
Taki zapis w uchwale prowadzi do wniosku, iż jest ona bezprzedmiotowa, gdyż w praktyce miałaby
zastosowanie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która zadanie z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej wprost wymienia jako jedno z tych, dla których właściwym trybem do ich
zlecania jest art. 11 i następne tej ustawy.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, służy Gminie prawo
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem
tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

