
UCHWAŁA NR 316/XXXVII/ 13 
Rady Powiatu Grodziskiego 
z dnia 19 grudnia 2013 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Grodziskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia S czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
U. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego U. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z 
późn. zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje: 

§1 

Pismo Pana Karola B reguły z dnia 13.11.2013 r., zakwalifikowane jako skarga i przekazane 
przez Wojewodę Mazowieckiego pismem z dnia 20.11.2013 r., dotyczące niewłaściwego 
sprawowania nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego w związku z obowiązkiem 
prowadzenia przez ww. organizacje Biuletynu Informacji Publicznej oraz publikowania w nim 
danych, uznaje się za bezzasadne. 

§2 

Uzasadnienie 
Pismem z dnia 20.11.2013 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał, kwa lifikując jako 

skargę, pismo Pana Karola Breguły w sprawie niewłaściwego sprawowania przez Starostę 
nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego w związku z obowiązkiem prowadzenia 
przez ww. organizacje Biuletynu Informacji Publicznej oraz publikowania w nim danych. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11.12.2013 r., po zapoznaniu się z treścią 
pisma, opinią radcy prawnego z dnia 10.12.2013 r., a także po wysłuchaniu wyjaśnień 
Sekretarza Powiatu Grodziskiego stwierdziła, co następuje: 

Zgodnie z przepisem art. 28 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji 
pożytku publicznego w zakresie obowiązków i wymogów wynikających z art. m. in. 23 w/w 
ustawy, tj. podawanie sprawozdań z działalności i finansowych do publicznej wiadomości, w 
tym poprzez umieszczenie na stronie internetowej organizacji, należy do ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Jednocześnie zauważa się, że nadzór Starosty, o którym pisze skarżący, wynika z 
przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (art. 8, art. 25 i następnych 
ustawy) i ma charakter uprawnienia, a nie obowiązku ("nadzór uznaniowy"). 

W każdym przypadku, to Starosta jako uprawniony do nadzoru organ, ma prawo 
decydować, czy zgłoszone zastrzeżenia są na tyle istotne, aby ingerować w konstytucyjne 
prawo obywateli do tworzen ia i prowadzenia stowarzyszeń. W sytuacji powzięcia 

uzasadnionych wątpliwości co do legalności działania stowarzyszeń, Starosta może żądać 
jedynie przedstawienia uchwał organizacji, lub złożenia przez nie wyjaśnień. 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się P rzewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady 

LI-v~.~~ 
Wojciech Hardt 


