
UCHWAŁA NR XXXVII/370/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w zakresie 
wydatkowania dotacji z budżetu Miasta Inowrocławia na kulturę fizyczną i sport na lata 

2018 i 2019. 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 80 ust. 3 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady 
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia 
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z 2004 r. Nr 30, poz. 437, z 2007 r. 
Nr 13, poz. 174 i Nr 152, poz. 2725, z 2011 r. Nr 5, poz. 45, z 2012 r. poz. 3, z 2018 r. 
poz. 5129 oraz z 2020 r. poz. 3757) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli wydatkowania dotacji z budżetu Miasta 
Inowrocławia na kulturę fizyczną i sport na lata 2018 i 2019, stanowiące załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/370/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 28 maja 2021 r. 

Sprawozdanie z kontroli wydatkowania dotacji z budżetu Miasta Inowrocławia na 
kulturę fizyczną i sport na lata 2018 i 2019. 

I. Nazwa kontrolowanej jednostki: 

Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia 
II. Kontrolę przeprowadzono w dniu: 

22 marca 2021 r. 
III. Zespół kontrolny w składzie: 

Waldemar Wąśniewski, Jan Gaj. 
IV. Podstawa kontroli: 

Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 9 marca 
2021 r. nr BRM.00012.1.2.2021. 

V. Obecni w czasie kontroli: 
- Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu; 
- Jolanta Bauk – Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu; 
- Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. 
VI. Kontrola obejmowała swym zakresem: 

Prawidłowość wydatkowania dotacji na kulturę fizyczną i sport na lata 2018 i 2019. 
VII. Zespół kontrolny dokonał analizy dokumentacji: 
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                

i o wolontariacie; 
2) Zarządzenie nr 57/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 21 lutego 2018 r. 

w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na wsparcie realizacji zadań 
w zakresie kultury fizycznej; 

3) Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 18 lutego 2019 r. 
w  sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na wsparcie realizacji zadań 
w zakresie kultury fizycznej; 

4) Wykaz ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego 
konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r.; 
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5) Protokół spotkania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji 
pozarządowych realizacji zadań publicznych w dniu 15 lutego 2018 r.; 

6) Wykaz ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego 
konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.; 

7) Protokół spotkania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji 
pozarządowych realizacji zadań publicznych w dniu 1 lutego 2019 r. 

VIII. Ustalenia kontrolne: 

Zespół kontrolny dokonał analizy dokumentów wymienionych w pkt. VII. 

Komisja konkursowa opiniująca oferty organizacji pozarządowych  powołana została 
przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Zarządzeniem nr 354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.                           
w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych               
i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                          
i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2018 r. 

Posiedzenie ww. komisji konkursowej  odbyło się w dniu 15 lutego 2018 r. 
w składzie: 

- Wojciech Piniewski, I Zastępca Prezedenta Miasta Inowrocławia 
(przewodniczący); 

- Magdalena Kaiser, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu; 
- Teresa Tomczyk, Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów; 
- Krystyna Miklas, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. 

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu 
upowszechniana kultury fizycznej i sportu wpłynęło sześćdziesiąt jeden wniosków. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała sześćdziesiąt wniosków spełniających wymogi formalne 
i merytoryczne. Jeden z oferentów nie był w stanie wykonać zadania publicznego przy 
wsparciu środków publicznych z uwagi na zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego. Komisja 
dokonała podziału kwot dotacji pomiędzy sześćdziesiąt organizacji  w łącznej wysokości 
545 760 zł. 

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 11 lutego 2019 r. zgodnie 
z Zarządzeniem nr 363/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych 
i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2019 r., zmienionym Zarządzeniem nr 24/2019 
Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Komisji konkursowa obradowała w składzie: 
- Wojciech Piniewski, I Zastępca Prezedenta Miasta Inowrocławia 

(przewodniczący); 
- Magdalena Kaiser, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu; 
- Teresa Tomczyk, Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów; 
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- Krystyna Miklas, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. 

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło sześćdziesiąt pięć wniosków. Dwa 
wnioski nie spełniły kryteriów formalnych (wysokość wkładu osobowego przekroczyła 
wartość określoną w ogłoszeniu konkursowym). Komisja ustaliła, że jeden z oferentów 
nie był w stanie wykonać zadania publicznego przy wsparciu środków publicznych z uwagi 
na zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego.  Komisja dokonała podziału kwot dotacji 
pomiędzy sześćdziesiąt dwa podmioty, których wnioski spełniały wymogi formalne 
i merytoryczne  w łącznej wysokości 561 000 zł. 

IX. Wnioski i zalecenia pokontrolne. 

Analiza dokumentacji związanej z wydatkowaniem dotacji z budżetu Miasta 
Inowrocławia na kulturę fizyczną i sport na lata 2018 i 2019 nie wykazała żadnych 
nieprawidłowości.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/370/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 28 maja 2021 r. 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 22 marca 2021 r. kontrolę wydatkowania 
dotacji z budżetu Miasta Inowrocławia na kulturę fizyczną i sport na lata 2018 i 2019. 

Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza - zgodnie 
z § 80 ust. 1 Statutu Miasta Inowrocławia - sprawozdanie zawierające podsumowanie 
wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób 
odpowiedzialnych za ich powstanie. 

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Komisja Rewizyjna przedstawia na 
najbliższej sesji Rady. Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić (§ 80 ust. 2 i 3 Statutu). 

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Komisja Rewizyjna. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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