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t,-,oz .~ 1I0SC stron.......•• ",-_': J

w sprawie: wystapienia z inicjatywa uchwalodawcza do Rady Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy o skierowanie przez nia wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy o
stwierdzenie niewaznosci uchwaly nr 1931/2014 Zarzadu Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy z dnia 19 sierpnia 2014 oraz odrzucenia przez Rade Dzielnicy Wawer
wniosku Zarzadu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o stwierdzenie niewaznosci uchwaly
nr 19/2014 Rady Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2014
roku

Na podstawie Statutu Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, stanowiacego
zalacznik 11 do Uchwaly Nr 11O/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Vvarszawy z dnia
24 lipca 2012, Rada Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uchwala, co
nastepuje:

§ l
Rada Osiedla Sadul wystepuje z inicjatywa uchwalodawcza w sprawie o skierowanie przez
Rade Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy o
stwierdzenie niewaznosci uchwaly nr 1931/2014 Zarzadu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z
dnia 19 sierpnia 2014 oraz odrzucenia przez Rade Dzielnicy Wawer wniosku Zarzadu
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o stwierdzenie niewaznosci uchwaly nr 19/2014 Rady
Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwale przekazuje sie Zarzadowi Dzielnicy Wawer i Przewodni.czacemu Rady Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy.

§ 3

Projekt uchwaly Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy stanowi integralna czesc niniejszej
uchwaly.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

do Uchwaly Nr 25/014

Rady Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer Miasta Stolecznego Warszawy
z dnia 1wrzesnia 2014 r.

Zgodnie z procedura okreslona w Statucie Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy, stanowiacym zalacznik nr 11 do uchwaly Rady Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy nr 110/XXII/2012 z dnia 24 'ipca 2012 r. w sprawie nadania statutów
osiedlom w dzielnicy Wawer m.st. Wat5Zavvy, ZWar1YT.l dalej "Statutem Osiedla" Rada

Osiedla Sadul w Dzielnicy Wa\l\ier rnSl. 'vVarszawy Jckor,ara oceny ~g();Ir:(;sC\ l,ch.'/aly nr
19/2014 Rady Osiedla Sadul w DziE:lnicy \;VaW2r !r..st. vV2rszawy z dnia 30 lipca 20'14 r. w

sprawie uchylenia uchwaly Rady Warszawy pod wzgledem kryterium zgodnosci z prawem,
i podjela uchwale w sprawie wystapienia z inicjatyv.;a uchwahA:;awua do Rady Di..iE:lnjcy

Wawer m.st. Warszawy o skieroIN3(;;e przE.;.: Fzade Dzielllicy 'v'Vawei' vVil;OSK.lJdo
Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie niew<:.znosd u-:hvvafy ,',r1931/2V14 Zarzqou
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia ';9 siErprlla 2.0:4 oraz Gd~zG.:erda pr"L,~z ,;ciGe

Dzielnicy Wawer wniosku Zarzadu Dz1elnicy Vva'vVE:i'rn.s·~. V/a! sz ;\(',/ '::1 :,:., ie, J2~-.nie
niewaznosci uchwaly nr 19/2014 Racy OsieGia Sadu: V" DZIelniC{ Wó.W12i'm.s\:. ·:..,a'-S"L.(Jwyz

dnia 30 lipca 2014 roku z powodu br aku uzasadi,iI21-,ja GOpodjecia przez Zarzad D2..ielr;Jcy
Wawer decyzji o wszczeciu procedlTY nadzoru, a k~c;:-ejmowa ,N § 56 u:;t.1 v. Z.;vi~L~U l §
58 ust. 3 i 4 Statutu Dzielnicy.

Uchwala Nr 1931/2.014 z dnia 19 sierp •...lia 20',4 r. VI! sp,'a\vit; w.:.,"t'''''YITianla v·vy:<.onarila

uchwaly Rady Osiedla Sadul w Dzielnic) V'JdVv'(~rrn.5t. 'VVal-5i..JWj i SI".C: •.01va;11C; 'Jm,().:;kLi GO

Rady Dzielnicy Wawer mst. VI/arszo.wy o stwiE:r"uztónie niev"aznosci uchwaly flady O.;icula

Sadul w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Zarzad Dzieirt1cy ..Ncwvcr rr,.st. 'A'arS2.dwy
wstrzymal wykonanie ww. uchwa~y Hady OsiEC/C:: i ski2rJWul v'vT,losekdo Hady l.)zi,:micy o

stwierdzenie niewaznosci przedmiotowej uchwaly Rady Osiedla.

Przedmiotowa uchwata Rada OsieÓia \);,)star1Ci\lVila Ny:;·L~];C do \:V.');(l\lvÓI:11kk~6('SqOU

Administracyjnego o uchylei"lie uCól,.vafy Nr L}..,><':X/2C53/20i4;-(ady Iv1idS·(CJ :)~,::'1\::'::LilCgO

Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 ;'Ok.U 'N sprawie po·raczcnia ~:lubu i'~ultury
"Aleksandrów", KlubU Kultu "AninJ', '<..luD'.jI<ultury ,.Fajcl~lccl", '<lubu i\ultll,-y "Mol'ysin'l,
Klubu Kultury "r~cldosc)l i K,ubu i\lJltury :,Ldstóvv" oraz i",(-1da'1iclrloweJ i.-islytl':Cji ~,dILUry
statutu.

Art. 34 Prawa o ;JostelJcwo:',!u ~rLe~ s.:)o<:m:i 2J::lt.,,{J,::.trc:c\i'-\·;·,:i;: .!.c 1.12·ll~ .:.'<: '/!f~l' ',3·
jako przepis og6lny - ze pr led sadalTlI r:.CJga dzi:;J,JC :·~"l·t)O"JY ". ,clI J!"~~al:Y';. u;g.l~~':~l)
Osiedla jest Rada Osiedla, która, zgoGl1ie 2..parag; afe(I', ~I U~(. 1 ~):\.:1 ~(atLltl.': ()~ :(;,("::1,

reprezentuje "na zewnatr~;' Pr:z.ewodniC2.JcyHtl(}y.

Nalezy wiec wskazac, iz w zakresie obowic~zuJacych regulac:i pral"myr.l-] Z3·Na:'::'cr, 'N

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Pr2wr::,(> postepowaniu przed s~c'c~mildrnini:;:j·"?cvjnl'rli
(D U - r I ,-' ~ - .., .,.,' -. , .... ,1, .., , .. ,' • -"". -'" I' . - stz .. 2002 ,<r I)) P',J<.. lL!vj \IV 4.\,.11<'." 2 J'L.e.l5:-dn,\ \,1 _ clc_ ... ':c 1.1,": 1,\ "c'" I.•

Warszawy, ::;tal',owiaCYj"(J za·i·c1cztlir\ ;", ~3 1:'( Li(fh~ ~~1Y He;;)" ITI.,,:. d.' ~lijWY

nr LXX/2182./20"iGz dnia 14 stycznia 2'~,10r. w S?\"'::l'·/vi,~ nada~'ia .;talJtc ,I" dz,,~l,\;(,),i' 'lI'ClST.:l

stolecznegc, Warszawy, jak r,:,wi-d2~ Sta':lKi2 ,>:,;e'!la, ~[an(j'Niacym z::11;icr.fk 'l( ~I do



Uchwaly nr 110/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawer rTl.st. W2rs:2w~ t. r.:!;,i(':; l ;:CJ :W"! "o, jest

norma prawna, która nadaje organowi jednostki nizszeg:l rzedtl st(r~u'5 strc ....l 5ddowo

administracyjnej. Rada Osiedla dziala dla dobra ogólnospo·recznego mieszi<anców Osiedla
i ma interes faktyczny w reagowaniu we wlasciwym ~rybie na wsz~~lkiE nieprav'IidlO\I\losci
na wyznaczonym terenie, oraz na podstavvi2 § 2 Statutu Osiedla dziala ,'" celu
reprezentowania interesów mieszkanców Osiedla, pelniejszego zaspokajania i(r, potrzeb,

w tym przede wszystkim dotyczac~/cr, wan. nkó';'j '''jda i 7.2Tiwzk:::r';:,: ; t(lkze
zapewnienia rn:e;zkallcoll', ucz€strlidv\ a IN ;:y c:u l:·~.:2I'lky .\I..:; v '',;~~';:...'xy, w

szczególnosCI z organami Dzielnicy.

Jak wynika bowiem ze Statutu Osiedla, reprc.zei'lto\van:e li-,t~\ 2~O'vV niics~Kai;.ccw

Osiedla, pelniejsze zaspokajanie ich i1oti'zeb ( .... j i hne d2:iaro,l;a szczq;ólo\tv'::l 'Jp'sane w
§ 3 Statutu Osiedla ceal;zuje Osiedl~ poprzez v;dcjrnow,";l;<' "-Zy'i'II'C";c, Cpi:;:1:' YOi o'v § l
Statutu, tj. w celu zapewnienia mi2s2.,,<Jfi(:OITiliGC::'~:J,.::t\' d "v Z\C'dj,:;,2;.II\..j. ,"':. .1::': 'l:; ,I;,~C

uznac posiadanie prze:z. usiedle, a ,N sL:..zegóirl;:,~;d lego Gl'5dn, 'r,':cl<"Sll ,"-,(20',\ i ,r..:g:] W

zaskarzeniu tej uchvJaly, ponieJvaz istnieje meryroryczne, w sensie prawnym, ~ov\"azanie

przedmiotu skarzonej uchwaly z celami statutov'Vymi I zakreser~1 cziaf2n;a tej jerinos!Ki
nizszego rzeau.

Ww. uchwala I:;ady Osiedla nie narusza ~~ryteriurn Lt;'Jonu::.:..i:;. ~r.:ll.\(;',"", .:()'):1" ~d"'1VIT \Iie

stanowi POdSle:WYdo stw:2fdzeni<.: :~l,,;':,·;.;j.!~o~d'<..l<Il;J ...lei O\/cJly.

W swietle pr-:z:edsti:J'vvionych oK.oljurl~~;d, JziC1·taj"F ;la POQs'..iJVVle St;'lWf.L D.::'~~:r.ic.y,
Zarzad Dzielnicy W2.wer m.st. 'NarsL.CJ ,v>, :li.;:: r"i.! ;:;owodu 80 'NstrLyr:~J;.ie. 'F\Iv:,o.':a/l.J

uchwaly Nr '19/2014 Rady Osiedla Sadul w uzieinicy Vvawer m.st. Warszawy z unia
3°.07.2014 r. w sprawie uchylenia uchwcHY Rudy Warszawy, ora.z. sKiero\vania wni():;ku do
Rady Dzielnicy V\iavver lTI.st. 'vVaI'5z,:;,'vv'YC)~tvvle:ult::'~IC nie'.ivd;;'n0:;u \,,'sp~/[n !laikj ,h·rl.\'.:Aj

Rady Osiedla Sadul w cJz;e!nicy Wawt:, ,,;.:.cl. v~,Jr.I..r/'/Y

,....f. - ~CP7 r,i) lit
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