
ZARZĄDZENIE NR 1693/17 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

Z DNIA 15 września 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 

2016-2020 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, 1948 zm. Dz.U. z 2017 r. poz.730, poz. 935), w związku z pkt. III załącznika 1 do uchwały 

nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gdańsk Programy 

Operacyjne 2023” zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 2016-2020, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia Nr 1412/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

powołania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 2016-2020, z późniejszymi zmianami, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) nadaje się nowe brzmienie § 2: 

a) Ust. 1: „1. Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, we współdziałaniu z 

pozostałymi członkami i członkiniami prezydium Rady.” 

b) Ust. 2: „2. Obrady Rady prowadzi jeden ze Współprzewodniczących, a w razie ich 

nieobecności wyznaczony przez nich członek lub członkini Rady.” 

2) nadaje się nowe brzmienie § 3: 

a) Ust. 2, pkt 3: „3) na wniosek co najmniej 4 członków i członkiń Rady.” 

 

3) w § 3 po pkt. 3 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:  

„4.  Poza posiedzeniami Rada porozumiewa się we wszystkich sprawach, w tym także w sprawie 

terminów i miejsc spotkań, drogą elektroniczną za pomocą grupy dyskusyjnej utworzonej w 

serwisie Google Groups i adresu emailowego rownetraktowaniegdansk@googlegroups.com, 

przyjmując zasadę potwierdzania.  Grupa dyskusyjna ma charakter zamknięty, a wiadomości 

mailowe wymieniane przy jej pomocy są poufne. Członkowie i członkinie Rady są 

odpowiedzialni za konto mailowe, które służy im do kontaktu z Radą.” 

4) w § 3 po pkt. 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: 

„5. Osobą administrującą grupą dyskusyjną jest Sekretarz Rady. Sekretarz dodaje członków i 

członkinie do grupy, najpóźniej w dzień wejścia w życie zarządzenia o powołaniu osoby do 

Rady. Członkowie Rady, którzy stracili status członkowski, zostają usunięci przez Sekretarza z 

grupy dyskusyjnej, najpóźniej z dniem wejścia w życie zarządzenia o odwołaniu z Rady. 

Usunięcie może nastąpić wcześniej samodzielnie lub na wniosek osoby odwoływanej.” 

5) nadaje się nowe brzmienie § 6: 

a) ust. 2: „2. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członkiń i członków Rady.” 

 

6) w § 6 po pkt. 2 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu: 

mailto:rownetraktowaniegdansk@googlegroups.com


„4. Rada może podejmować uchwały lub przyjmować stanowiska w drodze głosowania 

emailowego za pomocą środków wskazanych w § 3 ust. 4 powyżej. Rozstrzygnięcie w sprawie 

uchwały lub stanowiska uważa się za dokonane, gdy w ciągu 3 dni roboczych ponad połowa 

członków i członkiń Rady weźmie udział w głosowaniu na grupie dyskusyjnej. W sprawach 

pilnych decyzję o stanowisku Rady podejmują Współprzewodniczący, informując Radę o niej 

minimum 24 godziny przed jej ogłoszeniem.” 

Dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio kolejną numerację 4. 

7) nadaje się nowe brzmienie § 8: 

a) ust 1.: „1. Członkini lub członek Rady mogą zostać odwołani: 

1) na swój wniosek,  

2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły kandydaturę,  

3) na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, 

które zgłosiły kandydaturę.” 

b) ust 2.: „2. Odwołanie członkini lub członka Rady następuje, w drodze zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdańska, w terminie 14 dni od złożenia wniosku o odwołanie.” 

 

8) nadaje się nowe brzmienie § 9: 

„Członkowie i członkinie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach 

Rady.” 

 

        § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

       PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

       /-/ Paweł Adamowicz 

 


