Uchwa a Nr 30/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 16 marca 2005 roku
w sprawie stwierdzenia niewa'no(ci uchwa y Rady Miejskiej w Jaworzynie
+l,skiej Nr XXXVII/115/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie okre(lenia
zasad udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych i niedzia aj,cych w celu osi,gni4cia zysku w ramach oferty o
przyznanie dotacji ze (rodków publicznych sk adanej na podstawie przepisów
dzia u II rozdzia u 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno(ci po'ytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 z dnia 7 pa dziernika 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 55, poz. 557 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz'dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc.awiu uchwala co nast/puje:

§ 1.
Stwierdza si niewa no
uchwa y Rady Miejskiej w Jaworzynie l skiej
Nr XXXVII/115/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie okre lenia zasad
udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów; publicznych i
niedzia aj cych w celu osi gni cia zysku w ramach oferty o przyznanie dotacji ze
rodków publicznych sk adanej na podstawie przepisów dzia u II rozdzia u 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873), wobec istotnego naruszenia art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
i braku podstawy prawnej do jej podj cia, a wi c istotnego naruszenia art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie
Uchwa a Rady Miejskiej w w Jaworzynie l skiej Nr XXXVII/115/2004 z dnia
29 grudnia 2004 r. w sprawie okre lenia zasad udzielania dotacji podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów; publicznych i niedzia aj cych w celu osi gni cia
zysku w ramach oferty o przyznanie dotacji ze rodków publicznych sk adanej na
podstawie przepisów dzia u II rozdzia u 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), wp yn a
do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespó w Wa brzychu 18 lutego 2005 roku.
Badaj c przedmiotow uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu stwierdzi o, e Rada Miejska jako podstaw prawn jej podj cia wskaza a
art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, art 34
ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie oraz art.118 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. W § 3 przedmiotowej
uchwa y Rada Miejska okre li a zasady udzielenia dotacji oraz przeprowadzenia
konkursu ofert na udzielenie dotacji okre laj c w pkt 1 ust. 1 i 2 zakres
przedmiotowych zadaA warunkuj cy uzyskanie dotacji. W zapisie tym wskazano, i
musz to by zadania okre lone w art 4 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i
o wolontariacie. Tym samym Rada dokona a regulacji, która powtórzy a zasady
zlecania i udzielenia dotacji okre lone w cyt. wy ej ustawie. Nale y zatem
podkre li , e z punktu widzenia regulacji ustawy o dzia alno ci po ytku
publicznego i wolontariacie jak te regulacji art. 118 ustawy o finansach
publicznych, kryterium przes dzaj cym co do stosowanego trybu post powania w
przedmiocie zlecenia zadania i udzielenia dotacji, a nast pnie jej rozliczenia oraz
sposobu kontroli wykonywanego zleconego zadania, jest rodzaj zleconego zadania, a
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nie rodzaj podmiotu, który to zadanie wykonuje lub inne czynniki, zw aszcza
pozaustawowe. Do zadaA wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie stosuje si przepisy tej ustawy bez wzgl du na
to, czy zadanie te wykonuje organizacja po ytku publicznego, czy inny podmiot
prowadz cy dzia alno
po ytku publicznego. W wietle regulacji art. 118 ust. 2
ustawy o finansach publicznych Rada Gminy reguluje wy ej wymienione kwestie w
odniesieniu do innych zadaA publicznych ni wyszczególnione w art. 4 ust. 1 ww.
ustawy.
Zatem skoro w zakresie obj tym przedmiotem regulacji uchwa y Rady Miejskiej
obowi zuj przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie, identyczna pod wzgl dem przedmiotowym materia nie
mo e by normowana aktem prawa miejscowego. W wietle art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, gminie przys uguje prawo
stanowienia aktów prawa miejscowego jedynie na podstawie upowa nieA
ustawowych. Powo ane w podstawie prawnej podj cia uchwa y przepisy nie
stanowi takiego upowa nienia.
Bior c powy sze pod uwag Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu postanowi o jak w sentencji.
Na niniejsz uchwa
Radzie Miejskiej w Jaworzynie l skiej przys uguje
skarga do Wojewódzkiego S du Administracyjnego we Wroc awiu ul. wi tego
Miko aja 78/79 za po rednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu w terminie 30 dni od daty jej dor czenia.

Przewodnicz cy Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
/-/ dr Bogdan Cybulski

