
UCHWAŁA NR XXXVI/261/18 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 1 lutego 2018 r. 

 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 listopada 2017 r. na działalność Starosty 

Opolskiego 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 27 listopada 2017 r. na działalność 

Starosty Opolskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w 

przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego 

zobowiązując go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

    Stefan Warzecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 listopada 2017 r. 

na działalność Starosty Opolskiego. 

 

 

Do Rady Powiatu Opolskiego wpłynęła skarga ……….. przekazana według właściwości do 

rozpatrzenia przez Wojewodę Opolskiego na bezczynność Starosty Opolskiego  w sprawie łamania 

porządku prawnego przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Opolskiego Klubu 

Strzeleckiego „Husarz” w Tułowicach. 

 Rada Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr XXXV/260/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. przekazała 

skargę Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. ustaliła co następuje:   

a) dnia 17 lipca 2017 r. wpłynęło pismo ………….. – Członka OKS „HUSARZ” adresowane do 

Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej OKS „HUSARZ” Tułowice z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia,  

b) dnia 25 lipca 2017 roku wpłynęło pismo ………… do wiadomości  Starosty Opolskiego oraz 

Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 

Opolu. W piśmie skarżący wyraża sprzeciw na działania Zarządu Opolskiego Klubu 

Strzeleckiego „Husarz” w związku z podjętą przez Zarząd Uchwałą Nr 15/VII/2017  

pozbawiającą członkostwa w Stowarzyszeniu ………….,  

c) dnia 9 października 2017 r. …………. skierowała do Starosty Opolskiego pismo, w którym 

formułuje zarzuty na działalność Stowarzyszenia, a w szczególności ograniczanie i 

utrudnianie członkom dostępu w bieżącą działalność m.in. nieinformowanie członków 

Stowarzyszenia o zebraniach władz, niezapoznawanie z uchwałami oraz bieżącymi 

rozliczeniami finansowymi,  

d) dnia 24.10.2017 r. Starosta Opolski pismem Nr ES.4220.1.2014.2017.114 zwrócił się do 

władz OKS „HUSARZ” w Tułowicach o złożenie stosownych wyjaśnień o stanie 

przestrzegania i szanowania praw członków stowarzyszenia z uwzględnieniem regulacji 

statutowej i ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

e) dnia 02.11.2017 r., do wiadomości Starostwa Powiatowego w Opolu oraz Prokuratury  

Rejonowej w Opolu wpłynęło kolejne pismo - wniosek ……….. adresowane do Sądu 

Rejonowego w Opolu - Krajowego Rejestru Sądowego, odnoszące się do działalności 

Stowarzyszenia, 

f) dnia 10.11.2017 r. wyjaśnienia pisemne w sprawie działalności stowarzyszenia OKS 

„HUSARZ” złożył Prezes Stowarzyszenia ………... Wyjaśnienia zostały przyjęte przez  

Starostę Opolskiego,  

g) dnia 16 listopada 2017 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Opolu ponaglenie ………… 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat podjętych działań przez Starostę Opolskiego wobec 

Zarządu Stowarzyszenia Husarz. Ponaglenie skarżący skierował również  do wiadomości 

Prokuratury Rejonowej w Opolu i Wydziału VIII KRS SR w Opolu. 

h) dnia 21 listopada 2017 roku  Starosta Opolski  pismem nr ES.4220.2014.114.2017 przedstawił 

…………. stanowisko organu nadzoru w przedmiotowej sprawie, 

i) dnia 24 listopada 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynęło kolejne pismo 

………… odnośnie łamaniu przepisów przez Zarząd Stowarzyszenia HUSARZ 

j) dnia 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu w ramach nadzoru 

Starosty Opolskiego odbyło się spotkanie z …………… – Prezesem OKS „HUSARZ”. 

Spotkanie zorganizowano w związku z otrzymanym Postanowieniem Sądu Rejonowego w 

Opolu KRS o wystąpieniu nieprawidłowości w Statucie Stowarzyszenia. Nieprawidłowości 

stwierdzone przez Sąd Okręgowy w Opolu dotyczyły pozbawienia prawa członka 

stowarzyszenia do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków od decyzji w sprawie 

jego wykluczenia w przypadku jeżeli za pozbawieniem członkostwa głosowali wszyscy 

obecni na zebraniu Zarządu Członkowie Zarządu przy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.  

Nieprawidłowe zmiany w Statucie wprowadzone zostały uchwałą Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia dnia 16 grudnia 2016 r. Podczas spotkania w Starostwie 

Powiatowym w Opolu, Prezes Stowarzyszenia HUSARZ ……….. zobowiązał się do 

przywrócenia obowiązującego stanu prawnego, przedłożył stosowną dokumentację oraz 



poinformował, że Zarząd Stowarzyszenia w dniu 29 listopada 2017 r. zwołał Walne 

Zgromadzenie Członków Opolskiego Klubu Strzeleckiego „HUSARZ” na dzień 12 stycznia 

2018 r. na godz. 17.00. Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad procedowane będzie 

między innymi odwołanie w sprawie pozbawienia członkostwa …………. od decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia „HUSARZ” z dnia 27 czerwca 2017 r.  

k) dnia 18 grudnia 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynęła informacja 

………….. Prezesa Stowarzyszenia „HUSARZ” o braku upoważnienia do jednoosobowego 

reprezentowania Stowarzyszenia przez ……………. 

l) Dnia 11 stycznia 2018 roku do Starosty Opolskiego wpłynęło  pismo ……………. do 

wiadomości Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego oraz Sądu Rejonowego w Opolu, 

Wydział VIII KRS w sprawie nieprawidłowości występujących w działalności Zarządu 

Stowarzyszenia HUSARZ w Tułowicach, 

m) dnia 18 stycznia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu odbyło się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego. W posiedzeniu  uczestniczyła 

………………., jako pełnomocnik ……………... Podczas posiedzenia Komisji ………….. 

miała możliwość swobodnej wypowiedzi oraz  odpowiadała na pytania radnych. Ponadto 

potwierdziła, że oprócz korespondencji otrzymanej od Starosty Opolskiego, prowadzone były 

kilkakrotnie rozmowy telefoniczne  z pracownikiem  merytorycznym Wydziału Edukacji i 

Spraw Społecznych.  Na zakończenie spotkania pełnomocnik skarżącego wniosła o uznanie 

skargi na działalność Starosty Opolskiego za zasadną. 

 

Wobec powyższych faktów i przedstawionych okoliczności należy uznać, że skarga na 

bezczynność Starosty Opolskiego w przedmiocie braku nadzoru nad prawidłową działalnością 

Stowarzyszenia Husarz w Tułowicach, a polegająca między innymi na łamaniu porządku prawnego 

przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Opolskiego Klubu Strzeleckiego „HUSARZ” 

w Tułowicach  jest przedwczesna, a wynika to wprost z przytoczonych powyżej argumentów, które 

świadczą o tym iż organ nadzorczy podjął czynności wyjaśniające w celu ustalenia czy doszło w 

Stowarzyszeniu do naruszenia prawa lub postanowień statutu i ustalenia ich ewentualnych  skutków i 

następstw. Czynności organu nadzoru podejmowane w stosunku do stowarzyszenia muszą być 

adekwatne do poziomu stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości, ich skali i skutków prawnych. 

W tym przypadku organ w pierwszej kolejności musi podjąć czynności wyjaśniające w celu ustalenia 

czy doszło w Stowarzyszeniu do naruszenia prawa lub postanowień Statutu i ustalenia ich następstw 

prawnych. W efekcie prowadzonego postępowania nadzorczego władze Stowarzyszenia zobowiązały 

się do naprawienia kwestionowanych przez skarżącego decyzji w dniu 12 stycznia 2018 r. podczas 

Walnego Zgromadzenia Członków Opolskiego Klubu Strzeleckiego „HUSARZ”. 

W tym miejscu należy jednoznacznie wskazać, iż w ramach sprawowanego nadzoru 

legalnościowego, organ nadzoru nie może naruszyć autonomii działalności Stowarzyszenia. Jak 

wskazuje orzecznictwo pomimo spornego charakteru prawnego statutu stowarzyszenia, powszechnie 

przyjmuje się  w orzecznictwie, że statut jest szczególnym rodzajem „umowy cywilnoprawnej” 

(wyrok SN z dnia 9 kwietnia 2015 r., IICSK 392/14. Lex nr 1729688, w tym powołane w nim 

orzeczenia). Jeśli zatem statut jako akt prawny, na mocy którego działa stowarzyszenie, to szczególny 

rodzaj umowy cywilnoprawnej, to jego umocowania prawnego należy szukać w przepisach prawa 

cywilnego, a w szczególności w art. 65,  czy w art. 353
1 
Kodeku cywilnego, który to przepis wyznacza 

granice zasady swobody umów i tak strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 

swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani 

zasadom współżycia społecznego. Przedmiotową nowelizację statutu, tj. pozbawiającą prawa 

członka stowarzyszenia do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków od decyzji 

w sprawie jego wykluczenia, władze Stowarzyszenia procedowały w dniu 16 grudnia 2016 r. Warto 

wskazać, iż sam Skarżący brał udział w procedowaniu niniejszej zmiany w statucie i nie zgłosił w tym 

obszarze stosownego sprzeciwu. Następnie w trybie znowelizowanego zapisu statutu procedowano 

wykluczenie Skarżącego, ale w następstwie postanowienia Sądu sygnatura sprawy: OP.VIIII NS – 

REJ.KRS/010550/17/139 z dnia 18 października 2017 r., władze Stowarzyszenia na posiedzeniu w 

dniu 12 stycznia 2018 r. procedowały odwołanie skarżącego od decyzji Zarządu o jego 

wykluczeniu.  
Po przeanalizowaniu dokumentacji, przepisów prawa w tym zakresie  oraz wysłuchaniu 

……………. – pełnomocnika skarżącego Komisja Rewizyjna skargę  uznaje za bezzasadną. 


