
Dzielnica jako wspólnota 
mieszkańców

Mieszkańcy i ich 
interesy / potrzeby

Organy 
reprezentujące 

interesy 
mieszkańców



Dzielnica jako jednostka 
pomocnicza gminy

≠
Czwarta jednostka samorządu 

terytorialnego



Jaką rolę w zarządzaniu sprawami 
dzielnicy mogą mieć mieszkańcy?
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Jaką rolę w zarządzaniu sprawami 
dzielnicy mogą mieć organy 

reprezentujące mieszkańców?



Animowanie społeczności lokalnej

• organizowanie samopomocy 
• organizowanie wydarzeń integracyjnych, 

sportowych, kulturalnych, społecznych itd.
• funkcja o podstawowym charakterze –

potrzebna wśród małych społeczności 
(do ok. 5 tys. mieszkańców)

• funkcja realizowana zwykle przez organizacje 
pozarządowe, parafie, kluby sportowe,
grupy nieformalnych itd.



Komunikowanie potrzeb 
społeczności lokalnej

• znajomość problemów lokalnych dzięki
bliższemu kontaktowi z mieszkańcami
i ich organizacjami (radny-sąsiad)

• przekazywanie informacji do 
jednostek miejskich

• opiniowanie działalności jednostek miejskich
• wnioskowanie dot. aktywności 

jednostek miejskich
• funkcja może być realizowana w mniejszych 

i większych jpg; najskuteczniej w małych



Decydowanie w sprawach zaspokajania
potrzeb społeczności lokalnej („gospodarz”)

• wiążące określanie sposobu rozwiązywania 
problemów jednostki pomocniczej (funkcja decyzyjna)

• decydowanie o sposobie wydatkowania środków budżetu
• funkcja realizowana przede wszystkim przez Radę Miasta; 

Prezydenta i jednostki miejskie
• funkcja może być realizowana w mniejszych 

i większych jpg; najskuteczniej w dużych („duży może więcej”)
• rola „gospodarza” sprzyja rozłożeniu odpowiedzialności 

za zarządzanie miastem na większą liczbę podmiotów
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Organy jpg powinny zostać wyposażone w „mix 
kompetencyjny”



Wielkość jednostki pomocniczej
powinna determinować zakres 

kompetencji organów



Animowanie społeczności 
lokalnej

Komunikowanie potrzeb 
społeczności lokalnej

Decydowanie o 
sposobie 
zaspokajania potrzeb
społeczności lokalnej



Duże jednostki – większy i silniejszy 
mix kompetencyjny

Małe jednostki – mniejszy i słabszy 
mix kompetencyjny



Czy w Gdańsku możliwy i potrzebny 
jest dwustopniowy podział 

terytorialny?



Małe jednostki niższego stopnia
(tzw. sąsiedztwa)

podstawowa wspólnota 
mieszkańców o bardzo ścisłych 
powiązaniach funkcjonalnych

nacisk na funkcję animacyjną 
i komunikowanie potrzeb 

mieszkańców



Duże jednostki wyższego stopnia

złożone z kilku 
jednostek niższego stopnia

nacisk na funkcję decyzyjną



ALBO



Określenie minimalnej liczby mieszkańców 
dzielnicy

Zmniejszenie największych dzielnic

Ustalenie w miarę jednolitej liczby mieszkańców

Wzmocnienie aktualnego mixu kompetencyjnego 
o dodatkowe uprawnienia decyzyjne



ALBO



Utrzymanie obecnego podziału terytorialnego 
zakładającego zróżnicowanie wielkości dzielnic

Wzmocnienie mixu kompetencyjnego o 
dodatkowe uprawnienia decyzyjne



W których sferach funkcjonowania 
miastem mogą współuczestniczyć 

organy reprezentujące 
mieszkańców dzielnic?



Planowanie 
przestrzenne

Gospodarka 
wodna

Obrót działkami 
i budynkami 

komunalnymi

Infrastruktura 
drogowa

Ochrona 
środowiska

Organizacja 
ruchu 

drogowego

Transport 
zbiorowy

Zasady 
utrzymania 

czystości

Gospodarka 
odpadami

Zieleń miejska

Tereny 
rekreacyjne

Kultura fizyczna 
i sport

Turystyka Kultura
Porządek i 

bezpieczeństwo 
publiczne

Integracja i 
aktywność 

obywatelska

Edukacja, opieka 
i wychowanie 

dzieci

Wsparcie / 
pomoc 

społeczna

Zdrowie 
publiczne

Inne ???



Jakie kompetencje powinny zostać 
przyznane organom dzielnic w 

ramach poszczególnych sfer 
funkcjonowania miasta?

Temat na kolejne spotkanie 



Dziękuję za uwagę!


