
UCHWAŁA NR 11/2020 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia dochodu na cel statutowy - działania na rzecz zwiększenia dostępności 

informacji publicznej i wspieranie transparentności życia publicznego 

 

Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. c) Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje: 

§1 

Kwotę 100 zł dochodu Fundacji z roku bieżącego przeznacza się na cel statutowy „działania na rzecz 

zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie transparentności życia publicznego”.  

 

§2 

Kwotę, o której mowa w §1, przekazuje się w gotówce z kasy Fundacji do rąk redaktora naczelnego 

„Echa Mszczonowa” w celu opłacenia wpisu od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie w postępowaniu pod sygn. akt II SAB/Wa 359/20. 

 

§3 

1. Zobowiązuje się redaktora naczelnego „Echa Mszczonowa” do zwrotu wypłaconej kwoty w 

przypadku zasądzenia przez sąd zwrotu kosztów postępowania od skarżonego organu - na 

rachunek bankowy Fundacji niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu. 

2. W razie konieczności uzyskania zwrotu kosztów postępowania na drodze postępowania 

egzekucyjnego, redaktora naczelnego zobowiązuje się do podjęcia wszelkich przewidzianych 

prawem działań w tym zakresie. 

 

§4 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z § 13 pkt. 4 lit. c) Statutu do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w istotnych 

sprawach dotyczących działalności Fundacji. Niewątpliwie do spraw takich należy decydowanie o 

przeznaczeniu dochodu Fundacji. 

W dniu 20 lipca 2020 r. do redakcji czasopisma „Echo Mszczonowa”, którego Fundacja jest wydawcą 

zgodnie z uchwałą Zarządu nr 4/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. o przejęciu funkcji wydawcy 

czasopisma internetowego „Echo Mszczonowa” i pozostawieniu dotychczasowego składu osobowego 

redakcji, wpłynęło wezwanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. II SAB/Wa 

359/20, do uzupełnienia braków formalnych skargi redaktora naczelnego ww. czasopisma poprzez 



uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 100 zł. Sprawa dotyczy bezczynności organu administracji w 

przedmiocie udostępniania informacji publicznej. Biorąc pod uwagę, że celem prowadzenia 

powyższego postępowania, które zostało zainicjowane przez redaktora naczelnego jeszcze przed 

powstaniem Fundacji, jest obecnie sądowne przymuszenie organu do zmiany praktyki w zakresie 

nieudostępniania informacji, o które wnosił skarżący, Fundacja zleciła redaktorowi naczelnemu 

podtrzymanie skargi. Jednocześnie niniejszą uchwałą Fundacja zdecydowała się pokryć koszty wpisu 

sądowego. Postępowanie służy bowiem realizacji celu statutowego Fundacji „działania na rzecz 

zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie transparentności życia publicznego”. 

 

Jednocześnie redaktora naczelnego zobowiązano do zwrotu ww. kwoty na rachunek bankowy 

Fundacji w przypadku uzyskania zwrotu kosztów od organu. 

 

Z uwagi na aktualne domyślnie odmienne przeznaczenie dochodów Fundacji na mocy uchwały 

nr 7/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia dochodów Fundacji na działalność 

naukową konieczne było podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 


