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Uchwała nr  XLI/865/05 
Rady Miasta Katowice 

 
       z dnia 30 maja 2005r. 

 
ść Prezydenta 

Miasta Katowice 
 
  
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku  
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm/. 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§1. Uznać za bezzasadną skargę   na działalność nadzorczą  

Prezydenta Miasta Katowice w zakresie stowarzyszenia KS „Start” mającego 
swą siedzibę przy ul. Mariackiej 13 w Katowicach. 

 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie  

zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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                                                                         UZASADNIENIE 

 
 
 

łożył w Urzędzie Miasta Katowice 
skargę na działalność nadzorczą Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 
stowarzyszenia KS „Start”. 
Po przeanalizowaniu dokumentacji  ustalono co następuje : 
Skarżący podnosi temat nieprawidłowości jakie miały jego zdaniem miejsce 
podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Klubu Sportowego „Start” które 
odbyło się w dniu 16 grudnia w siedzibie klubu przy ul. Mariackiej 13 w Katowicach. 
Według twierdzeń Pa ły osoby nie będące 
członkami stowarzyszenia, a więc nie uprawnione do udziału w głosowaniu na  tym 
zebraniu. Skarżący zarzucił  ponadto  błędy proceduralne popełnione podczas 
zebrania, a także nieprawidłowości przy wyborze organów stowarzyszenia, a w 
szczególności prezesa. 
Swoje żądania względem organu nadzorczego ujął w 5 punktach, na które jego 
zdaniem w czterech przypadkach Prezydent nie odpowiedział, a w piątym udzielił 
nie satysfakcjonującej  skarżącego odpowiedzi. 
Z przedstawionej dokumentacji wynika, ż ł odpowiedzi od 
Prezydenta Miasta Katowice dwukrotnie- w pismach datowanych na 27 maja 2004r. 
Nr KiS –0717/s/159/04 i 4 października 2004r. Nr KiS –0717/250,258,259/04. 
Ponadto z treści dokumentów wynika, iż skarżący wcześniej , w 2003r. zawiadomił 
Prokuraturę o    popełnieniu przestępstwa przez władze KS „Start” , jednak sprawa 
została przez prokuraturę umorzona. Również skierowany do Sądu Okręgowego w 
Katowicac łonkostwa i prawa wyborczego 
osób uczestniczących na walnym zebraniu...” został przez Sąd odrzucony, gdyż w 
owej sprawie droga sądowa jest niedopuszczalna. 
Nadzór nad stowarzyszeniami  regulują ustawy : Prawo o stowarzyszeniach- 
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r./ Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz.855/ oraz ustawa z dnia 
18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej/ Dz.U.z 2001r.,Nr 82,poz.889/. 
Zgodnie z art.25 rozdział 3 Prawa o stowarzyszeniach organ nadzorujący 
stowarzyszenie ma prawo do :  
1. żądania dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie 
odpisów uchwał walnego zebrania członków/ zebrania delegatów/, 
2. żądania od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. 
Ponadto organ nadzoru nad stowarzyszeniami może stosować zgodnie z zapisami 
ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej stosowne 
sankcje, jednakże tylko w przypadku stwierdzenia stanu niezgodności z prawem 
lub naruszenia statutu stowarzyszenia. W analizowanej sprawie oznacza to, iż 
organ nadzoru nie ma podstaw prawnych do żądania odpisów  dokumentów nie 
będących uchwałami  organów stowarzyszenia. 
 
Ad.punktu 1 i 2 skargi: 
Prezydent Miasta Katowice zażądał i otrzymał między innymi listę członków 
stowarzyszenia KS”Start” sporządzoną przez Kierownika Biura KS „Start” Panią 
Małgorzatę Kucharczyk. Istniejące  w niej zapisy  potwierdzają fakt przystąpienia w 
dniu 15 grudnia 2002r. do KS „Start” 12 członków, w przeddzień Walnego 
Zgromadzenia, co nie stanowi naruszenia prawa  ani Statutu stowarzyszenia. 
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W statucie nie ma też postanowienia, z którego wynikałoby, że nowoprzyjęty 
członek uzyskuje prawo głosu dopiero po upływie określonego czasu, co oznacza 
,że ma prawo głosu od dnia jego przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia. 
W piśmie z dnia 27 maja 2004r. skierowanym do skarżącego Prezydent jasno 
stwierdził w oparciu o analizę listy członków stowarzyszenia oraz listy obecności na 
Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 grudnia 2002r., że wszystkie osoby 
uczestniczące  w  tym  Zgromadzeniu zostały przyjęte na członków stowarzyszenia 
i opłaciły składki. Nie jest więc uzasadniony zarzut zawarty w punkcie 1 i 2 
przedmiotowej skargi ,jakoby Prezydent nie udzielił odpowiedzi. 
Ad.pkt 3 skargi : 
Wprawdzie jak wynika z analizy dokumentacji, Prezydent nie ustosunkował się do 
tego punktu, jednak okoliczność ta nie ma znaczenia dla końcowej oceny sprawy, 
gdyż zakres działalności sekcji jakiegokolwiek klubu sportowego nie ma prawnego 
znaczenia dla oceny członkostwa określonych osób w Klubie ani ważności 
Walnego Zgromadzenia. 
Ad. pkt 4 skargi : 
Zarzut nie podpisania Protokółu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z dnia 16 grudnia 
2002r. jest bezpodstawny,  gdyż w aktach  sprawy  widnieją  podpisy  P. Michała 
Tworuszko,  P. Gabrieli Misiak i P. Magdy Kucharczyk. 
Ad. 5 skargi : 
W pkt.5 skargi skarżący kwestionuje legalność wyboru Prezesa stowarzyszenia, 
który został wybrany przez Zarząd zamiast Walne Zgromadzenie. Z przedstawionej 
dokumentacji wynika, że Prezydent Miasta Katowice podjął właściwe działania 
nadzorcze poprzez przeprowadzenie kontroli dokumentacji Walnego Zgromadzenia 
KS „Start” z dnia 16 grudnia 2002r. 
Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji stwierdzono nieprawidłowości dotyczące  
sposobu wyboru prezesa stowarzyszenia polegające na wyborze prezesa przez 
Zarząd, zamiast jak wynika z treści Statutu, przez Walne Zgromadzenie. 
Nieprawidłowości te wynikały z nieprecyzyjnego postanowienia Statutu, przez co 
przyjęta została już wcześniej praktyka wyboru prezesa przez zarząd 
stowarzyszenia. Organ nadzoru –Prezydent Miasta Katowice nakazał więc w trybie 
art. 28 Prawo o Stowarzyszeniach, aby w określonym terminie usunąć 
nieprawidłowości przez zmianę statutu w celu jednoznacznego określenia trybu 
wyboru prezesa oraz  pozostałych członków zarządu. Wg. informacji Prezydenta 
Miasta zmiany te miały zostać dokonane w I kwartale 2005r. 
W piśmie z dnia 27 maja 2004r. skarżący został poinformowany przez Prezydenta  
o podjętych  przez niego działaniach nadzorczych.  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 maja 2005r. na podstawie 
przedstawionych dokumentów i niezależnej opinii prawnej Kancelarii Radców 
Prawnych „Z.Klatka i Syn” s.c. w Katowicach uznaje, ż
jest bezzasadna.  
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