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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/237/11

Katowice, dnia 7 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 5 maja 2011r. w sprawie określenia 
warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów za wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w częściach 
określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 2 pkt 1, jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.), dalej jako „ustawa” 
w związku z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 i w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Radzionków określiła warunki i tryb przyznawania 
i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów za wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Jako podstawę prawną 
wskazano m.in. art. 31 ustawy o sporcie. 

Przepisem § 3 uchwały Rada określiła zakres podmiotowy uchwały, uznając, że 
uprawnionym do otrzymania stypendium są zawodnicy lub trenerzy spełniający jednocześnie 
warunki wymienione w § 3 ust. 1 lub 2. Wśród warunków dla zawodników znajduje się przepis § 
3 ust. 1 pkt 1, który stanowi, iż stypendium może otrzymać zawodnik, który reprezentuje w grach 
zespołowych lub indywidualnych barwy klubu sportowego, mającego siedzibę na terenie miasta 
Radzionków lub jest mieszkańcem Radzionkowa i uprawia indywidualną dyscyplinę sportu. Tym 
samym powyższe stypendia mogą również zostać przyznane tym sportowcom, którzy nie są 
mieszkańcami Gminy. Podobną zasadę przyjęto również w przypadku trenerów. Mianowicie § 
3 ust. 2 pkt 1 stanowi, iż stypendium może otrzymać trener, który jest trenerem klubu sportowego, 
mającego siedzibę na terenie miasta Radzionków. Unormowania takie są jednak sprzeczne 
z wyrażoną w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zasadą, że 
zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Samo więc członkostwo 
w stowarzyszeniu lub klubie sportowym lub trenowanie zawodników klubu sportowego mającego 
siedzibę na terenie gminy nie może stanowić podstawy do uzyskania (przez członka klubu lub 
trenera) świadczenia z budżetu gminy, na której terenie klub ten ma swą siedzibę (por. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008 roku, sygn. akt II GSK 327/07, 
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, wyrok Wojewódzkiego Sądu w Lublinie 
z dnia 29 maja 2008 roku, sygn. akt II SA/Lu 282/08, Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych). 



Id: VWXME-RFOPF-SCMNU-FGJUT-UTDQW. Podpisany Strona 2

Art. 31 ust. 3 ustawy wprowadza obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień. Organ nadzoru kwestionując tylko fragment zasad przyznawania stypendiów 
sportowych w przedmiotowej uchwale, nie pozbawia tej uchwały elementów obligatoryjnych. 
Mianowicie biorąc pod uwagę art. 7 ustawy o samorządzie gminnym należy stwierdzić, iż nagrody, 
stypendia i wyróżnienia sportowe należą się tylko mieszkańcom gminy, a zatem nie ma potrzeby 
umieszczania regulacji w tym zakresie w uchwale. 

Tym samym uchwałę nr VIII/57/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 5 maja 2011r. ze 
względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej 
nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

Otrzymują: 
1) Rada Miasta Radzionków 
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
2) a/a. 
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