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Od samorządu do samorządności



Od zadań i budżetu
do wspólnego działania
Idea, która ma siłę integracji

Miasto Gdańsk realizuje swoje zadania 
w ramach ustalonych przez prawo 
oraz w celu zaspokojenia potrzeb 
zbiorowych gdańszczan.

Jednak nawet najlepiej zorganizowany
samorząd nie jest w stanie w pełni
realizować swoich zadań
bez zaangażowania mieszkańców.

Rolą samorządu jest bycie brokerem 
posiadanych informacji i środków, 
łączenie ludzi i budowanie relacji 
między nimi. Dzięki temu ujawniają się 
wspólne potrzeby oraz poprawia 
skuteczność ich zaspokajania. 
Zwiększa się także zaufanie społeczne,
które buduje wspólnotowość lokalną
i samorządność.



Od samorządu
do samorządności
Idea, która ma siłę samostanowienia

Samorządność to więcej niż administracja, 
wspólnota mieszkańców i podział 
terytorialny. Samorządność to reguła życia 
społecznego polegająca na zaangażowaniu 
obywatelskim.

To właśnie dzięki codziennemu
zaangażowaniu w życie społeczności
lokalnej, wzajemnej pomocy i trosce
o najbliższe otoczenie  poprawia się jakość 
życia wszystkich mieszkańców miasta.

Samorząd dostarcza mieszkańcom 
narzędzi, dzięki którym mogą
aktywnie uczestniczyć w życiu
społeczności, ale dopiero podjęcie 
wspólnego działania przez mieszkań-
ców daje największe szanse
na wprowadzenie pozytywnych 
pomysłów do realizacji. 



Od aktywności do innowacyjności
Idea, która ma siłę rozwoju

Zadaniem samorządu jest wspieranie innowacji społecznych, które wykorzystując dostępne zasoby podnoszą jakość 
życia mieszkańców. Ale to dopiero pełne zaangażowanie i pomysłowość mieszkańców jest motorem dobrych zmian.

Rozwój społeczności lokalnych to więcej niż dostarczanie przez samorząd coraz nowszych i lepiej zorganizowanych usług. 
Rozwój ten, to przede wszystkim lepsze wykorzystanie już istniejących środków i zasobów, które często są niedostrzegane
i niewykorzystywane. 

Dzięki temu możliwe stają się innowacje społeczne, które, wykorzystując małe, lokalne zasoby do osiągania zmian,
czynią codzienne życie bezpieczniejszym, prostszym, bardziej efektywnym i przyjemniejszym.



Zasada pomocniczości
Główną ideą samorządu

W Polsce istnieje trójstopniowy podział terytorialny państwa i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. 
Zadania samorządów wykonywane są zgodnie z zasadą pomocniczości. Oznacza to, że zadania, które mogą być
realizowane przez samorządy, nie powinny być realizowane przez administrację rządową.

Dzięki temu samorządy są jak najbliżej mieszkańców, wykonując swoje zadania
ściśle według najpilniejszych potrzeb społeczeństwa.

Tyle wolności,
ile można.

Tyle państwa,
ile to konieczne.



Gmina jest jednostką samorządu 
terytorialnego trzeciego stopnia i ma 
największy wpływ na życie codzienne 
mieszkańców. 

Samorząd gminny odpowiada
za realizację podstawowych zadań
o znaczeniu lokalnym. 

Gmina
Najbliżej
społeczności
lokalnej

utrzymywanie terenów rekreacyjnych i zieleni gminnej

remonty i budowa nowych instalacji energetycznych i wodno-kanalizacyjnych

utrzymanie czystości i porządku

zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

Główne zadania samorządu gminnego:

prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli i żłobków

pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpraca z organizacjami pozarządowymi

promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób

pomoc osobom potrzebującym wsparcia

utrzymywanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów

organizacja ruchu drogowego i lokalnego transportu zbiorowego

budowa oraz utrzymanie mieszkań komunalnych

prowadzenie bibliotek gminnych i lokalnych instytucji kultury, renowacje zabytków



Gdańsk jest miastem na prawach powiatu,
czyli gminą miejską realizującą zadania gminy i powiatu.

W związku z tym funkcję rady powiatu pełni Rada Miasta Gdańska, a funkcję zarządu powiatu i starosty pełni Prezydent 
Miasta Gdańska.

Kto zarządza Miastem Gdańsk?

W celu
zaspokojenia 

potrzeb
i oczekiwań 

młodych 
gdańszczan
w Gdańsku 
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Bogdan
Oleszek
Przewodniczący

Agnieszka 
Owczarczak
Wiceprzewodnicząca

Wojciech
Błaszkowski
Wiceprzewodniczący

Piotr
Czauderna
Wiceprzewodniczący

W skład Prezydium Rady w kadencji 2014-2018 wchodzą:

Przy Radzie działają Komisje, które zajmują się 
poszczególnymi obszarami życia w mieście:

n  Rewizyjna
n  Strategii i Budżetu
n  Polityki Gospodarczej i Morskiej
n  Zagospodarowania Przestrzennego

n  Samorządu i Ładu Publicznego
n  Edukacji
n  Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
n  Kultury
n  Sportu
n  Zrównoważonego Rozwoju
n  Turystyki i Promocji



Jednostki pomocnicze
Miasta Gdańska

Rada Miasta Gdańska utworzyła 34
jednostki pomocnicze, którymi są dzielnice.

Obecnie w Gdańsku jest tylko 1 dzielnica
bez wyodrębnionych organów przedstawicielskich.

W pozostałych dzielnicach organem
uchwałodawczym jest rada,
a organem wykonawczym – zarząd,
na czele którego stoi przewodniczący.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Rada Miasta Gdańska uchwaliła dzielnicom statuty,
które określają ich organizację i zakres działania.

Na realizację swoich zadań dzielnice
otrzymują środki finansowe,
których wielkość jest uzależniona
od poziomu frekwencji w wyborach
do rad dzielnic i liczby mieszkańców dzielnic.

reprezentowanie interesów mieszkańców wobec 
władz miasta i innych dzielnic

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu 
gminy

opiniowanie spraw dotyczących społeczności lokalnej

uczestnictwo w konsultacjach społecznych

wybór organów jednostki

zarządzanie mieniem i korzystanie z niego

Główne zadania jednostek pomocniczych:



Jednostki pomocnicze
Miasta Gdańska

 

LETNICA

OSOWA

OLIWA

VII DWÓR
MATARNIA

KOKOSZKI

BRĘTOWO

JASIEŃ

CHEŁM

ORUNIA-
ŚW. WOJCIECH-

LIPCE

PIECKI
-MIGOWO

SUCHANINO

SIEDLCE

ŻABIANKA-WEJHERA
JELITKOWO-TYSIĄCLECIA

PRZYMORZE 
MAŁE

PRZYMORZE 
WIELKIE

BRZEŹNO
NOWY
PORT

PRZERÓBKA
KRAKOWIEC

-GÓRKI
ZACHODNIE

WYSPA SOBIESZEWSKA

MŁYNISKA

ŚRÓDMIEŚCIE

ANIOŁKI

STOGI

RUDNIKI

OLSZYNKA

ZASPA
ROZSTAJE

ZASPA MŁYNIEC

STRZYŻA

WRZESZCZ
GÓRNY

UJEŚCISKO-
ŁOSTOWICE

WZGÓRZE
MICKIEWICZA

WRZESZCZ
DOLNY

dzielnice, w których mieszkańcy 
wybrali rady dzielnic

dzielnice bez rad dzielnic



Prezydentem Miasta Gdańska
w kadencji 2014-2018
jest Paweł Adamowicz.
Odpowiada za całokształt realizacji zadań
miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. 

Prezydent pełni swoją funkcję przy wsparciu 4 zastępców, skarbnika i sekretarza, którzy są odpowiedzialni za poszczególne 
obszary funkcjonowania miasta.

W każdym z obszarów funkcjonowania miasta realizowane są zadania – odpowiadające na potrzeby mieszkańców. 

Zastępcą Prezydenta
ds. polityki przestrzennej
jest Wiesław Bielawski. 
Odpowiada za rozwój przestrzenny 
Gdańska, ochronę zabytków 
i środowiska naturalnego 
oraz gospodarkę gruntami.

Zastępcą Prezydenta 
ds. polityki społecznej 
jest Piotr Kowalczuk.
Odpowiada za organizację edukacji, 
pomocy społecznej, promocję zdrowia 
i współpracę z organizacjami 
pozarządowymi.

Zastępcą Prezydenta 
ds. polityki komunalnej 
jest Piotr Grzelak. 
Tworzy politykę mieszkaniową 
oraz zarządza gospodarką  
i nieruchomościami komunalnymi.

Zastępcą Prezydenta
ds. polityki gospodarczej
jest Aleksandra Dulkiewicz
Planuje rozwój gospodarczy miasta, 
prowadzi politykę inwestycyjną,
współpracuje z uczelniami i biznesem. 

Sekretarzem Miasta Gdańska
jest Danuta Janczarek. 
Kieruje Urzędem Miejskim 
oraz nadzoruje zadania związane 
ze sprawami obywatelskimi, 
polityką kadrową oraz zarządzaniem 
kryzysowym.

Skarbnikiem Miasta 
Gdańska – powołanym 
przez Radę Miasta Gdańska 
- jest Teresa Blacharska.
Odpowiada za finanse miasta, nadzoruje 
tworzenie budżetu i monitoruje 
gospodarkę finansową i rachunkowość.

Sprawdź wspólnie określone 
priorytety strategicznego rozwoju 
miasta: www.gdansk.pl/strategia. 

Czy wiesz,
na co stawia Gdańsk?



Dziękujemy
za uwagę.


