
UCHWAŁA NR XIX/120/08 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 
 
 
w sprawie skargi wyrażającej niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego. 
 
 
 

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na działalność Starosty Opolskiego, złożonej przez Pana 
Marcina Wieszołek, w wyniku przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną postępowania 
wyjaśniającego w przedmiocie złożonej skargi Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
Skargę Pana Marcina Wieszołek, otrzymaną w dniu 13 października 2008 r, wyrażającą 
niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego w sprawie działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dobrzeniu Małym, z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uznaje się za nieuzasadnioną. 
 

§ 2 
 
Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się skarżącemu. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



          Załącznik 
          do uchwały Nr XIX/120/08 
          Rady Powiatu Opolskieg  o
          z dnia 18 grudnia 2008 r 
 
 
 

Uzasadnienie 
w sprawie załatwienia skargi wyrażającej niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego   

 
 Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą Nr XVIII/116/08 Rady Powiatu Opolskiego                
z dnia 20 listopada 2008 r. przeprowadziła w dniu 4 grudnia 2008 r.  postępowanie 
wyjaśniające dotyczące skargi złożonej przez Pana Marcina Wieszołek wyrażającej 
niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego w sprawie działalności Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeniu Małym wyrażonego w piśmie z dnia 10.09.2008 r. 
Nr SO.EK.5053-82/01.     
 Po zapoznaniu się z treścią skargi z dnia 02 października 2008 r. (wpłynęła do tut. 
Urzędu 13.10.2008 r.) złożonej przez Pana Marcina Wieszołek a przekazanej przez 
Wojewodę Opolskiego, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w wyżej 
wymienionej sprawie ustalono co następuje:   
 W dniu 14 lipca 2008 r., skarżący zwrócił się z prośbą do Starosty Opolskiego                        
o podjęcie kroków zmierzających do naprawienia uchybień Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dobrzeniu Małym. Starosta Opolski zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o 
stowarzyszeniach wystąpił do Prezesa OSP o ustosunkowanie się do stawianych przez 
Marcina Wieszołek zarzutów, co w/w uczynił. Pismo zawiera obszerne wyjaśnienia 
odpierające zarzuty skarżącego. W piśmie z dnia 10 września 2008 r. kierowanym do 
skarżącego Starosta Opolski stwierdził, iż stowarzyszenia są samorządnym trwałym 
zrzeszeniem, niezależnym od władz, innych instytucji, organizacji politycznych                        
i społecznych. Działalność stowarzyszeń prowadzona jest w sposób autonomiczny. 
 W określeniu swoich celów, programów działalności i struktur organizacyjnych żaden 
organ władczy nie ma prawa wydawać stowarzyszeniu jakichkolwiek dyrektyw czy zaleceń,       
a tym bardziej ingerować w wewnętrzne sprawy stowarzyszenia. Starosta, jako organ 
nadzorujący może zbadać czy działalność stowarzyszenia jest zgodna z prawem. 
 Po przeprowadzonej szczegółowej analizie przedstawionych dokumentów Starosta 
Opolski ustalił, iż został naruszony przez zarząd § 22 Statutu Stowarzyszenia OSP, gdyż nie 
przekazano odwołania Pana Marcina Wieszołek od uchwały o wykreśleniu do walnego 
zebrania, pozostawiając je bez rozpatrzenia. Jednakże w świetle złożenia osobistej rezygnacji 
członkostwa w stowarzyszeniu ewentualne roszczenie odwoławcze przywrócenia słusznego 
prawa do odwołania do Walnego Zebrania stało się w tej sytuacji bezprzedmiotowe. 
 Z treścią odpowiedzi Starosty nie zgadza się Pan Marcin Wieszołek, składając 
odwołanie do Wojewody Opolskiego wyrażające niezadowolenie ze stanowiska Starosty 
Opolskiego. „Odwołanie” to, pismem z dnia 13 października 2008 r. Nr NK.I.RG-0554-
102/2008 przekazano według właściwości do rozpatrzenia Radzie Powiatu Opolskiego.   
 Szczegółowa analiza akt przedmiotowej sprawy, dokonana przez Komisję Rewizyjną, 
a w szczególności: przepisów ustawy, prawa o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia               
a także pisma skarżącego z dnia 14 lipca 2008 r. i skargi z dnia 2 października 2008 r. oraz 
odpowiedzi Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 18 sierpnia 2008 r. wykazała iż działanie 
Starosty Opolskiego było właściwe i zgodne z prawem a Pan Marcin Wieszołek w swej 
skardze nie wskazuje naruszenia przez Starostę Opolskiego przepisów prawa lecz wyraża 
swoje niezadowolenie wobec rozstrzygnięcia sprawy niezgodnie z jego oczekiwaniem. 
 Uwzględniając powyższe skargę należało uznać za bezzasadną.  
   


