
Uzasadnienie

Uchwała  nr  19/V/2015  Rady  Dzielnicy  Felin  z  dnia  4  listopada  2015  r.
w  sprawie  odwołania  z  funkcji  Przewodniczącego  Zarządu  Dzielnicy  Felin  
Flawiusza  Obrusiewicza,  przedłożona  Prezydentowi  Miasta  Lublin  w  dniu  9  
listopada 2015 r., podjęta została z naruszeniem prawa.

Rada  Dzielnicy  Felin  działając  na  podstawie  §  9  ust.  1  pkt  1  w  związku
z  §  15  ust.19  Statutu  Dzielnicy  Felin  stanowiącego  załącznik  do  uchwały
nr  620/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin  z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie nadania 
statutu Dzielnicy Felin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 65, poz. 1589, z późn.  
zm.) zwanego dalej Statutem Dzielnicy, odwołała Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, 
podejmując tym samym Uchwałę nr 19/V/2015 Rady Dzielnicy Felin z dnia 4 listopada  
2015  r.  w  sprawie  odwołania  z  funkcji  Przewodniczącego  Zarządu  Dzielnicy  Felin  
Flawiusza Obrusiewicza.

Zgodnie z § 15 ust.19 Statutu Dzielnicy, Rada może odwołać Przewodniczącego 
Zarządu  bezwzględną większością  głosów ustawowego składu  Rady,  w głosowaniu 
tajnym na wniosek 1/3 ustawowego składu Rady. Rada Dzielnicy, zgodnie z § 14 ust. 1 
Statutu Dzielnicy,  obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego 
Rady. Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Dzielnicy do zawiadomienia o posiedzeniu Rady 
dołącza się porządek obrad. Każdy członek Rady ma prawo i obowiązek brać czynny 
udział  w  posiedzeniach  Rady  a  obowiązek  powiadomienia  o  posiedzeniach  Rady 
spoczywa na Przewodniczącym Rady.  Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady 
powinno  być  skuteczne  tzn.  musi  nastąpić  w  taki  sposób,  aby  nie  było  żadnych 
wątpliwości,  że  wszyscy  członkowie  Rady  zostali  zawiadomieni  w  terminie 
umożliwiającym  wzięcie  udziału  w  posiedzeniu  Rady  od  samego  początku.  Brak 
skutecznego  zawiadomienia  stanowi  o  istotnym  naruszeniu  procedury  zwołania 
posiedzenia Rady i skutkuje tym, że Rada nie ma zdolności uchwałodawczej a uchwały 
podjęte podczas  takiego posiedzenia są obarczone wadą nieważności.

Rada Dzielnicy Felin podejmując w dniu 4 listopada 2015 r. uchwałę w sprawie 
odwołania  z  funkcji  Przewodniczącego  Zarządu  Dzielnicy  Pana  Flawiusza 
Obrusiewicza  obradowała  w  składzie  ośmioosobowym  co  stanowi  wymaganą 
większość  do  podjęcia  przedmiotowej  uchwały.  W  toku  przeprowadzonego 
postępowania  ustalono  jednak,  że  pozostałych  siedmiu  członków Rady nie  zostało 
skutecznie  powiadomionych  o  terminie  posiedzenia,  co  wynika  ze  złożonych  przez
te  osoby oświadczeń.  Statut  Dzielnicy nie  reguluje  sposobu dostarczania  członkom 
Rady  zawiadomień  o  posiedzeniach,  pozostawiając  tę  kwestię  do  wewnętrznych 
uregulowań  Rady,  nie  ulega  jednak  wątpliwości,  że  zawiadomienie  takie  musi  być 
skuteczne.  W  sytuacji  gdy nie  istnieje  ustalony przez Radę sposób powiadamiania 
członków Rady o posiedzeniach oraz gdy spornym pozostaje czy wszyscy członkowie 
Rady zostali skutecznie poinformowani o posiedzeniu Rady, istotnym jest brak dowodu 
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o pisemnym zawiadomieniu przez Przewodniczącego Rady wszystkich członków Rady. 
Skoro  bowiem  brak  jest  dowodu,  że  wszyscy  członkowie  Rady  zostali  skutecznie 
powiadomieni o posiedzeniu, a część członków Rady stawia zarzut w tym zakresie,
to  należy  uznać,  że  miało  miejsce  naruszenie  przepisów  regulujących  procedury 
podejmowania uchwał. Stanowi to istotne naruszenie prawa, co skutkuje nieważnością 
podjętych na tym posiedzeniu Rady uchwał.

Ponadto, zgodnie z zapisami § 12 ust. 3 Statutu Dzielnicy,  Komisja Rewizyjna 
Rady opiniuje wniosek członków Rady o odwołanie Przewodniczącego Zarządu. Opinia 
taka  powinna  jednoznacznie  wskazywać  czy  Komisja  Rewizyjna  Rady  opiniuje 
przedmiotowy wniosek pozytywnie czy negatywnie. W opinii Komisji Rewizyjnej Rady 
Dzielnicy Felin z dnia 30 września 2015 r.  brak jest tej oceny, zawiera ona jedynie 
informację  co  do  prawidłowości  złożonego  wniosku,  co  stanowi  naruszenie  Statutu 
Dzielnicy.

Statut Dzielnicy nadany przez Radę Miasta Lublin w oparciu o delegację zawartą 
w  art.  35  ust.  1  i  3  ustawy  o  samorządzie  gminnym  stanowi  o  ustroju  Dzielnicy.
W konsekwencji jako jeden z podstawowych aktów, reguluje funkcjonowanie jednostek 
pomocniczych gminy, zawiera przepisy określające m. in. tryb pracy Rady Dzielnicy, 
przygotowywania i przebiegu posiedzeń Rady oraz zasady głosowania. Jednocześnie 
Statut Dzielnicy – stosownie do art.  40 ust.  2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) – jest aktem prawa 
miejscowego, który ma przymiot przepisu powszechnie obowiązującego na obszarze 
gminy,  wiąże  organy dzielnicy  i  jest  podstawą  ich  działania,  w  tym  podejmowania 
uchwał przez Radę Dzielnicy.

Uchwały Rady Dzielnicy nie mają charakteru aktów prawa miejscowego. Zajmując 
odpowiednie  miejsce  w  hierarchii  aktów  prawnych  powinny  pozostać  w  zgodzie
z  przepisami  Statutu  Dzielnicy.  O  zgodności  z  zapisami  statutu  decyduje  nie  tylko 
merytoryczna treść  uchwał  ale  również to  czy zostały one  podjęte  z  dochowaniem 
wszystkich norm regulujących procedurę ich podejmowania. W konsekwencji, uchwały 
Rady Dzielnicy, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami Statutu Dzielnicy, 
należy traktować jako wymagające stwierdzenia nieważności  przez organ wskazany
w Statucie Dzielnicy tj. Prezydenta Miasta Lublin.

W świetle powyższych ustaleń stwierdzenie nieważności Uchwały  nr 19/V/2015 
Rady  Dzielnicy  Felin  z  dnia  4  listopada  2015  r.  w  sprawie  odwołania  z  funkcji  
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Felin Flawiusza Obrusiewicza jest uzasadnione.

                                                      Prezydent Miasta Lublin

                                                            (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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