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Uchwała Nr 66/2015 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 19.01.2015r. 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną 
postępowania - Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się uznać skargę Pani Ewy Zdunek i Pana Witolda Zdunek z dnia 25.09.2014 r. na 
działalność Prezydenta Miasta Radomia (dotyczącą postępowania nadzorczego prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Radomia, będącego organem nadzoru nad Stowarzyszeniem 
Polskich Energetyków) za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując 
Przewodniczącego do doręczenia uchwały SkarŜącym. 

 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

             Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Dariusz Wójcik 
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UZASADNIENIE 

 Pismem z dnia 16.10.2014 r. (znak SKO.IN.31.2313.2014) Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze przekazało Radzie Miejskiej do rozpatrzenia według właściwości skargę 
Państwa Ewy Zdunek i Witolda Zdunek dotyczącą postępowania nadzorczego prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Radomia, będącego organem nadzoru nad Stowarzyszeniem 
Polskich Energetyków. 

W skardze z dnia 25.09.2014 r. SkarŜący zarzucili, iŜ decyzja o wykreśleniu ich z listy 
członków Stowarzyszenia Polskich Energetyków Odział Warszawa była podjęta z 
naruszeniem prawa. 

Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Radomiu, która po zapoznaniu się z materiałami postępowania wyjaśniającego- 
dokumentami oraz odpowiedzią Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich UM z dnia 
08.08.2014 r. znak SO.III.510.70.2014 r., uznała skargę za bezzasadną. 
 
 Stowarzyszenie jest samorządne i samodzielnie tworzy własną strukturę organizacyjną, 
między innymi samodzielnie teŜ ustala zasady nabywania i utraty członkostwa. Ustawa z dnia 
07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79 poz.885 z 2001 r. j.t. z późn.zm.) nie 
przewiduje ochrony członkostwa w stowarzyszeniu. 
SkarŜący mieli moŜliwość odwołania się od niekorzystnej dla siebie decyzji do Walnego 
Zebrania Delegatów i z tego prawa skorzystali. 
Komisja Rewizyjna, prowadząc postępowanie wyjaśniające, jest zobowiązana uwzględnić 
samorządność i autonomiczność Stowarzyszenia. 
 


