UCHWAŁA NR XXXVII/724/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 240 w zwiazku z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), na wniosek Komisji nr 8 Rewizyjnej
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uznać skargę Z.P. na działania Burmistrza Mikołowa za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Barbara Wilkoszyńska
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UZASADNIENIE
Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji, po wysłuchaniu skarżących
i dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciecha Tkacza oraz
w oparciu o stanowisko radcy prawnego Komisja nr 8 Rewizyjna uznała skargę za
bezzasadną.
Komisja przedstawiła swoje stanowisko uzasadniając, iż stwierdzenie ważności uchwał
podejmowanych przez stowarzyszenia leży w kompetencjach sądu, a organem
nadzorczym stowarzyszeń jest starostwo powiatowe. Burmistrz Mikołowa w dniu
17 marca 2017 r. wystąpił do Starosty Mikołowskiego z pisemnym zapytaniem, czy
zaistniały przesłanki mogące świadczyć o faktycznej ułomności uchwał Walnego zebrania
sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia AKS Mikołów z dnia 3 marca 2017 roku
o wyborze prezesa stowarzyszenia oraz wyborze członków zarządu tego stowarzyszenia,
jednak nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie w terminie. Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz reprezentujący gminę Mikołów zawarł w
dniu 4 maja 2017 r. porozumienie z Amatorskim Klubem Sportowym w Mikołowie
reprezentowanym przez pana Krzysztofa Janeczka mając na względzie dobro dzieci i
młodzieży będących zawodnikami klubu. Ponadto z przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego oraz zebranych materiałów w sprawie wynika, że nie ma prawomocnego
wyroku sądowego stwierdzającego, że zarząd Stowarzyszenia AKS Mikołów wybrany
podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 3 marca 2017 roku jest
nielegalny i nie jest umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia.
W związku z powyższym Rada Miejska Mikołowa postanowiła jak w treści uchwały.
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