
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 
W  OPOLU  

Uchwała nr    30/137/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800;  

z 2002 r. nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703;  

z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

1. Uznać za zasadne zastrzeżenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 listo-

pada 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu z dnia 16 listopada  2007 r. w zakresie użytego we wniosku pokontrolnym stwier-

dzenia o zaprzestaniu rozpatrywania w konkursie na realizację zadań publicznych 

ofert, do których nie załączono sprawozdań finansowych za ostatni rok.   

2. Uznać za zasadne i  konieczne, w postępowaniu o udzielenie dotacji na realizację za-

dań publicznych przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów pu-

blicznych, ustosunkowywanie się w uzasadnieniu wyboru ofert do spełnienia przez 

oferenta wymogów formalnych w składanych ofertach.  

3. Uznać za konieczne, w postępowaniu o którym wyżej mowa, przestrzeganie przepi-

sów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w 

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wy-

konanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 

nr 264, poz. 2207) w ich literalnym brzmieniu. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w dniach od 27 sierpnia 

2007 r. do 7 września 2007 r. kontrolę doraźną prawidłowości udzielania i rozliczania wybra-

nych dotacji na realizację zadań publicznych, przyznanych w latach 2004 – 2007 podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 li-

stopada  2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zawarła jeden wniosek pokontrol-

ny, w którym Izba wnosi o zaprzestanie rozpatrywania w konkursie na realizację zadań pu-

blicznych ofert, do których nie załączono sprawozdań finansowych za ostatni rok, stosownie 

do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykona-

nie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 

2207). W dniu 3 grudnia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

zastrzeżenie z dnia 27 listopada 2007 r. Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle do powyższe-

go wniosku, zarzucając mu błędną wykładnię przepisów prawa, a to załącznika nr 1 do rozpo-

rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru 

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pu-

blicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w czę-

ści dotyczącej załącznika do oferty w postaci sprawozdania finansowego za ubiegły rok – 

przez uznanie, że sprawozdanie finansowe za ubiegły rok jest obowiązkowym załącznikiem 

do określonego w tym rozporządzeniu wzoru oferty, a jego nie dołączenie do złożonej oferty 

powoduje konieczność jej nierozpatrywania. Prezydent dalej stwierdził, iż w załączniku nr 1 
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cytowanego wyżej rozporządzenia w części dot. załącznika do oferty w postaci sprawozdania 

merytorycznego i sprawozdania finansowego za ostatni rok znajduje się odnośnik -* niepo-

trzebne skreślić. Odnośnik ten dotyczy w całości zarówno sprawozdania merytorycznego jak i 

sprawozdania finansowego za ostatni rok, a nie poszczególnych części składowych sprawoz-

dania finansowego. W ten sposób ustawodawca odstąpił od bezwzględnego obowiązku dołą-

czania do złożonej oferty, rocznego sprawozdania finansowego za ostatni rok, gdy jego dołą-

czenie nie jest w dniu złożenia oferty możliwe, ponieważ nie zostało jeszcze sporządzone lub 

nie upłynął pierwszy rok obrotowy działalności danego oferenta albo oferent nie ma obo-

wiązku sporządzania sprawozdań finansowych. W końcowej części zastrzeżeń Prezydent 

stwierdził, że zastosowanie się do wniosku zawartego w wystąpieniu oznaczałoby sprzeczne z 

intencjami ustawodawcy odrzucenie wniosków oferentów, którzy ze względu na obowiązują-

ce ustawowe terminy sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok sprawozdania 

tego jeszcze nie sporządzili, oferentów którzy rozpoczęli działalność w drugiej połowie roku 

poprzedniego i sporządzają pierwsze sprawozdanie finansowe za ten okres i okres następnego 

roku oraz u których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy. 

Ostatecznie Prezydent stwierdził, że sformułowany wniosek pokontrolny o odrzucanie ofert, 

do których nie dołączono sprawozdania finansowego za ostatni rok nie uwzględnia podnie-

sionych wyżej okoliczności i z tego względu oparty jest na błędnej wykładni obowiązującego 

obecnie wzoru oferty organizacji pozarządowej wykonania zadania publicznego.  

 

Kolegium Izby zważyło, co następuje. 

Wniosek pokontrolny będący przedmiotem zastrzeżeń został sformułowany w wyniku 

ustalenia poczynionego w trakcie kontroli, że do ofert składanych przez Stowarzyszenie Ze-

spół Pieśni i Tańca „KOMES” na realizację zadań publicznych w latach 2004-2007 nie były 

załączane sprawozdania finansowe za rok ubiegły. Wymóg załączania sprawozdań finanso-

wych w latach 2004-2005 wynikał z warunków zawartych w ogłoszeniach o otwartych kon-

kursach na wspieranie realizacji zadań publicznych ogłaszanych w tych latach przez Prezy-

denta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodar-

ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realiza-

cji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891). Na podstawie przedłożo-

nych do kontroli dokumentów stwierdzono, że do oferty na wykonanie zadania w 2005 r. do-

łączono sprawozdanie Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca „KOMES” za rok 2004, które 

zostało sporządzone w miesiącu maju, natomiast do oferty na 2006 r. załączono sprawozdanie 

finansowe za rok 2005 również sporządzone w miesiącu maju tegoż roku. Z powyższego wy-

nika, że w datach składania ofert sprawozdania te nie były do nich załączane. Ponadto stwier-

dzono brak sprawozdania finansowego w ofercie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej złożonej na 

realizację zadania publicznego w 2006 r. oraz w zbadanych ofertach złożonych przez wyżej 

wymienione podmioty na realizację zadań publicznych w 2007 r. Na podstawie protokołów z 

posiedzeń komisji konkursowych ustalono, że pomimo braku w wyżej wymienionych ofer-

tach sprawozdań finansowych, oferty te zostały uznane przez komisje konkursowe za spełnia-

jące warunki konkursów. 

Uwzględniając powyższy stan faktyczny, Kolegium stwierdza, że ustawodawca w art. 19 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważnił Ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru oferty, 

ramowego wzoru umowy oraz wzoru sprawozdania. Wykonując ustawowe upoważnienie 

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 29 października 2003 r. wydał roz-

porządzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 

193, poz. 1891). W załączniku nr 1 do rozporządzenia jako załącznik do oferty wymieniono  

sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Tak więc do ofert składanych na realizację zadań 

publicznych w roku 2004 r. i 2005 r. powinny być dołączone sprawozdania finansowe za od-

powiedni rok ubiegły. Obowiązek taki wynikał z rozporządzenia, a także z ogłoszeń o otwar-



3 

tych konkursach. Od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązującym jest rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zada-

nia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spra-

wozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Zgodnie z załącznikiem nr 1 

do rozporządzenia (podobnie jak do rozporządzenia z 2003 r.), do oferty powinno być załą-

czone sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zy-

sków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok. Stosując odnośnik (* niepotrzebne skre-

ślić) Minister Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył granice ingerencji w wydany wzór ofer-

ty. Wskazał na możliwość skreślenia jednego z załączników wyszczególnionych we wzorze 

oferty. Kolegium zauważa jednak, że żaden przepis ustawy o działalności pożytku publiczne-

go i wolontariacie nie zobowiązuje do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów 

formalnych, w związku z tym uwzględniło złożone zastrzeżenie w zakresie wniosku o zaprze-

stanie rozpatrywania w konkursie na realizację zadań publicznych ofert, do których nie załą-

czono sprawozdań finansowych za ostatni rok..  

 W przedmiotowej sprawie, mając na uwadze stan faktyczny, w szczególności dotyczą-

cy warunków zawartych w ogłoszeniach o otwartych konkursach na wspieranie realizacji 

zadań publicznych, Kolegium uznało za konieczne wskazanie aby w uzasadnieniu wyboru 

ofert, stosownie do treści art. 15 cyt. wyżej ustawy, ustosunkowywać się do spełnienia przez 

oferenta wymogów formalnych w składanych przez nich ofertach natomiast w zakresie przy-

gotowywania wzoru ofert  przestrzegać przepisów wymienionego wyżej rozporządzenia. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji. 

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

  

       Przewodniczący Kolegium 

 
 


