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22 listopada 2022 r. 

Dariusz Grajda 

Radny Rady Powiatu Otwockiego  

Pani Grażyna Kilbach 

      Przewodnicząca  

Rady Powiatu Otwockiego 
 

INTERPELACJA 

do Starosty Otwockiego w sprawie ewidencji stowarzyszeń zwykłych 

 

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad 

praworządności,   stosownie do art. 21 ust. 9,10,11  ustawy o samorządzie powiatowym, 

kieruję poniższą interpelację.  

 

Stan faktyczny. 

Na lokalnych stronach FB zostało opublikowane zdjęcie decyzji nr 8/2022 Starosty Otwockiego 

z dnia 15 listopada 2022, sygn. akt  S.OS.512.44.2022 – wpis do ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych pod numerem 44. 

W podstawie prawnej ww. decyzji został przywołany art. 40a ustawy prawo o 

stowarzyszeniach.  

Ust. 1 art. 40a brzmi:  

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. 

 

W wyjaśnieniach publikowanych na stronach internetowych innych urzędów zostały zawarte 

m.in. poniższe informacje: 

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego polega na wpisaniu go do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych prowadzonej w danym starostwie/urzędzie miasta. Zasady wpisu do ewidencji 
określone zostały w ustawie Prawo o stowarzyszeniach  i w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. 

Starosta po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów bada, czy są one poprawne pod 
względem formalnym czy regulamin jest zgodny z przepisami prawa, oraz czy założyciele 
spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. 

Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu powstania stowarzyszenia ani wobec 
złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Ma na to 7 dni od 
terminu wpłynięcia dokumentów (art. 40a ust. 2). W razie wątpliwości, braków w 
dokumentach starosta może wezwać stowarzyszenie (przedstawiciela lub zarząd składający 
wniosek) o uzupełnienie braków. Stowarzyszenie zwykłe ma 14 dni na zastosowanie się do 
wezwania. Jeśli tego nie zrobi w określonym terminie wniosek nie będzie rozpatrywany (jest 
bezskuteczny - art. 40a ust. 3). 
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Stowarzyszenie (przedstawiciel lub zarząd) dostaje "niezwłocznie" informację od starosty o 
wpisie bądź jego braku. Jeśli starosta nie zarejestruje stowarzyszenia w ciągu 7 dni (od 
wpłynięcia wniosku albo jego uzupełnienia) to przedstawiciel lub zarząd ma prawo wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego (skarga na bezczynność - art. 40a ust. 5 i 6). 

Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji 
stowarzyszeń zwykłych. 

Starostowie prowadzący ewidencję stowarzyszeń zwykłych winni przestrzegać wymogu 
określonego w art. 40b ust. 4  ustawy Prawo o stowarzyszeniach  w brzmieniu: 

4. Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu 
nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z 
ewidencji. 

Z powyższych informacji wynika, że postępowanie w sprawie wskazanego wpisu 
stowarzyszenia zwykłego prowadzone było przez Starostę Otwockiego odmiennie niż jest 
prowadzona przez większość innych starostów i prezydentów miast. Otóż Starosta Otwocki 
dokonał wpisu na podstawie decyzji administracyjnej pobierając z tego tytułu opłatę 
skarbową, natomiast większość starostów i prezydentów dokonuje wpisu na podstawie 
czynności materialno-technicznej, bez pobierania  opłaty skarbowej. 

Pytania. 

1) Czy Starosta posiada pisemną opinię określającą, że wpis stowarzyszenia zwykłego do 

ewidencji wymaga wydania decyzji administracyjnej -  czyli, że nie jest dokonywany w 

trybie czynności materialno-technicznej, jeśli tak to proszę o przekazanie tej opinii. 

2) Proszę o wskazanie adresu strony BIP, pod którym dostępna jest aktualna ewidencja 

stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Starostę Otwockiego. 

3) Proszę o podanie liczby wszystkich stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji  

Starosty Otwockiego na dzień 15 listopada 2022 r.  

4) Proszę o podanie liczby wszystkich stowarzyszeń zwykłych ujętych w ewidencji 

Starosty Otwockiego opublikowanej w BIP bądź na innej stronie internetowej na dzień 

15 listopada 2022 r. 

5) Proszę o podanie liczby decyzji administracyjnych wydanych w sprawie wpisu 

stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Otwockiego w okresie od 

1 stycznia 2019 roku do 15 listopada 2022 r. 

 

Proszę  o odpowiedź na każde pytanie odrębnie. 

Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 

 

(-) Dariusz Grajda 
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