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Uchwała Nr .................... 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 8 września 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Sławinek do czasu wyboru tych 
organów 

Na podstawie § 15 ust. 11 w związku z § 15 ust. 26 statutu Dzielnicy Sławinek, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 629/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
nadania statutu Dzielnicy Sławinek (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2686), Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

Wyznacza się Panią Dominikę Szewczak do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Sławinek, tj, Rady 
Dzielnicy Sławinek i Zarządu Dzielnicy Sławinek – do czasu wyboru tych organów, nie dłużej jednak niż przez 
9 miesięcy. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Jarosław Pakuła 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Sławinek do 

czasu wyboru tych organów 

 

Z uwagi na rozwiązanie z mocy prawa Rady Dzielnicy Sławinek, zgodnie z § 15 ust. 11 statutu Dzielnicy 

Sławinek, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Lublin nr 629/XXIX/2009 z dnia 19 lutego 2009 

r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Sławinek (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2686), Rada 

Miasta Lublin na wniosek Prezydenta Miasta Lublin wyznacza osobę, która do czasu wyboru organów 

Dzielnicy pełni ich funkcję, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy. 

W związku ze zrzeczeniem się z mandatu członka Rady Dzielnicy Sławinek, przez osobę pełniącą funkcję 

Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Sławinek, Rada Dzielnicy Sławinek podjęła w dniu 25 marca 2022 r. 

uchwałę nr 46/XXIX/2022 w sprawie wygaśnięcia tego mandatu. Zgodnie z § 15 ust. 20a  wygaśnięcie 

mandatu członka Rady będącego Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy jest równoznaczne ze złożeniem 

rezygnacji przez cały Zarząd. Zgodnie z ust. 24 ww. paragrafu statutu Dzielnicy Sławinek, Rada Dzielnicy 

zobowiązana była do podjęcia uchwały o przyjęciu rezygnacji Zarządu na najbliższym posiedzeniu, nie 

później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji. Wobec niepodjęcia w statutowym terminie uchwały o 

przyjęciu rezygnacji Zarządu, w świetle przepisów § 15 ust. 25 statutu Dzielnicy, rezygnację Zarządu 

należało uznać za przyjętą z upływem 30 kwietnia 2022 r. W myśl zapisów § 15 ust. 26 statutu Dzielnicy, 

Rada Dzielnicy Sławinek zobowiązana była do dokonania wyboru nowego Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

dnia przyjęcia ww. rezygnacji. W związku z niedokonaniem przez Radę Dzielnicy Sławinek wyboru 

nowego Zarządu Dzielnicy w terminie wynikającym ze statutu Dzielnicy, Rada Dzielnicy Sławinek uległa 

rozwiązaniu z mocy prawa.  

Na podstawie  § 15 ust. 11 statutu Dzielnicy Sławinek, do czasu wyboru Zarządu przez nową Radę, Rada 

Miasta na wniosek Prezydenta Miasta, wyznacza osobę, która do czasu wyboru organów Dzielnicy pełni ich 

funkcję nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy. 

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie § 15 ust. 11 statutu Dzielnicy Sławinek, Prezydent Miasta 

Lublin proponuje wyznaczenie Pani Dominiki Szewczak, jako osoby pełniącej funkcję organów Dzielnicy 

Sławinek. 

Pani Dominika Szewczak była członkinią Rady Dzielnicy Sławinek w kadencji 2015-2019 oraz w 

przerwanej kadencji 2019-2023. Od dnia 28 stycznia 2021 r. pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Dzielnicy 

Sławinek, zna sprawy Dzielnicy oraz zasady funkcjonowania organów Dzielnicy. Pani Dominika Szewczak 

wyraziła zgodę na wskazanie Jej kandydatury jako osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Sławinek 

do czasu wyboru tych organów. W związku z powyższym, w wykonaniu ww. zapisów statutu Dzielnicy 

Sławinek, przedstawia się projekt przedmiotowej uchwały. 
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