
 
 

UCHWAŁA NR XXX/785/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie 
zmian statutów dzielnic 

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 6 uchwały Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Gdańska 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 63 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic Miasta Gdańska. 

2. Celem konsultacji jest zgłoszenie przez mieszkańców Miasta Gdańska uwag do treści projektów uchwał 
Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian statutów dzielnic wymienionych w załącznikach od nr 1 do nr 
35 niniejszej uchwały. 

3. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta Gdańska. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Gdańska. 

2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Gdańska. 

§ 3. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 25 stycznia 2021 roku i trwają do dnia 15 lutego 2021 r. 

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) poprzez zgłoszenie uwag do projektów zmian statutów dzielnic – uwagi składane są na piśmie w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail 
Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic, 

2) wysłuchanie publiczne – w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

§ 5. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do powołania zespołu do spraw konsultacji, który określi 
skład zespołu, biorąc pod uwagę potrzebę uczestniczenia w nim również Radnych Dzielnic oraz Radnych 
Miasta Gdańska będących członkami Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska 
Rady Miasta Gdańska. 

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do określenia regulaminu działania zespołu wskazanego 
w ust. 1 oraz do określenia regulaminu konsultacji. 

§ 6. 1. Ustala się górną granicę środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji w wysokości 
15.000 zł. 

2. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokryte zostaną ze środków budżetu Miasta Gdańska na 2021 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 21 grudnia 2020 r.

Poz. 5560



§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Aniołki 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Aniołki, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Aniołki 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Aniołki. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Aniołki na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Brętowo 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Brętowo stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radniotrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

-pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do 
Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

-po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

-pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

-pkt 7 uchyla się, 

-pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

-po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Brętowo. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brętowo na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Brzeźno 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1161/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Brzeźno, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Brzeźno stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Chełm 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1162/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Chełm, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Chełm stanowiącym załącznik 
nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Chełm. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Chełm na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Jasień 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Jasień stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Jasień. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Jasień na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Kokoszki 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1164/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Kokoszki, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Kokoszki 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Kokoszki. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Kokoszki na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1165/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie, w ten sposób, że w Statucie 
Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
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„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 
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6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 
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„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 
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- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 
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17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie na rok 
2021 i ich wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 
1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Letnica 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1166/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Letnica, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Letnica stanowiącym załącznik 
nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radniotrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

-pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do 
Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

-po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

-pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

-pkt 7 uchyla się, 

-pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

-po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Letnica. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Letnica na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Matarnia 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1189/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Matarnia, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Matarnia stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radniotrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

-pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do 
Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

-po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

-pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

-pkt 7 uchyla się, 

-pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

-po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Matarnia. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Matarnia na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Młyniska 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1167/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Młyniska, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Młyniska stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 97 – Poz. 5560



„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Młyniska. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Młyniska na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Nowy Port 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1168/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Nowy Port stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Nowy Port. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Nowy Port na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Oliwa 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Oliwa stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 
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9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 
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2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Oliwa na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Olszynka 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1170/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Olszynka, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Olszynka 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 127 – Poz. 5560



„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Olszynka. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Olszynka na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr III/26/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy 
Orunia Górna – Gdańsk Południe stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 77 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
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„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

c)d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 12: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 
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6) w § 13 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 14: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 33 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 15 i 17, 

-pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 25 dodaje się pkt 26 w brzmieniu: 

„26) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-26 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 15: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie 
nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją w Zarządzie lub 
funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne 
z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 
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„6. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

7. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 17: 

a) w ust. 1: 

-pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do 
Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

-po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 7 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 19 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 27: 

a) w ust. 1: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 136 – Poz. 5560



-pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

-pkt 7 uchyla się, 

-pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 33 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

-po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 28: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 14 i § 27 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 27 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 4, 12, 14, 22 – 25 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 13-15.”, 
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17) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji w wyborach 
do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f 
z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 36 otrzymuje brzmienie: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 139 – Poz. 5560



„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 38: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 53 ust. 3 lub § 56 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
53 ust. 3 lub § 54 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 43 po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych.”, 

24) § 47 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 51 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 38.”, 

28) w § 54: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 38 ust. 4.” 
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29) w § 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 75 uchyla się, 

31) w § 77: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 50, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

-po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 78: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 73 ust. 4.”, 

33) § 80 otrzymuje brzmienie: 

„§ 80. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, w szczególności, 
ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 33 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 33 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 33 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., a informacja 
o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest Radom do 
30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 33 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 33 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe na rok 
2021 i ich wydatkowania stosuje się przepisy § 33 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 
1 w brzmieniu dotychczasowym 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 

.
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Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1171/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce, w ten sposób, że w Statucie 
Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
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„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 
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6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 
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„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 
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- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 
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17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce na rok 
2021 i ich wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 
1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 152 – Poz. 5560



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Osowa 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Osowa, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Osowa stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Osowa na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Piecki - Migowo 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1173/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki - Migowo, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Piecki - 
Migowo stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 168 – Poz. 5560



8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Piecki - Migowo. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Piecki - Migowo na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Przeróbka 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1174/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Przeróbka, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Przeróbka 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Przeróbka. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Przeróbka na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym.
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Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Przymorze Małe 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1190/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Przymorze Małe, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Przymorze 
Małe stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Przymorze Małe. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Przymorze Małe na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Przymorze Wielkie 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1191/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Przymorze Wielkie, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy 
Przymorze Wielkie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Przymorze Wielkie na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Rudniki 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1175/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Rudniki, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Rudniki 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Rudniki. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Rudniki na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Siedlce 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1176/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Siedlce, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Siedlce 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 220 – Poz. 5560



b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Siedlce na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Stogi 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Stogi stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Stogi. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Stogi na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Strzyża 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1178/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Strzyża, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Strzyża 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Strzyża na rok 2021 i ich wydatkowania 
stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 25 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Suchanino 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1192/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Suchanino, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Suchanino 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Suchanino. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Suchanino na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 252 – Poz. 5560



Załącznik Nr 26 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Śródmieście 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1179/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Śródmieście, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Śródmieście 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Śródmieście. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Śródmieście na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 27 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1180/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy 
Ujeścisko - Łostowice stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 28 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy VII Dwór 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy VII Dwór 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy VII Dwór. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy VII Dwór na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 29 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Wrzeszcz 
Dolny stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 285 – Poz. 5560



8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 30 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1183/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Wrzeszcz 
Górny stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Wrzeszcz Górny na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 31 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1184/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy 
Wyspa Sobieszewska stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 32 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy 
Wzgórze Mickiewicza stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 317 – Poz. 5560



„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 33 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Zaspa Młyniec 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1186/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Zaspa Młyniec, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Zaspa 
Młyniec stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Zaspa Młyniec na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 34 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Zaspa Rozstaje 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1193/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Zaspa Rozstaje, w ten sposób, że w Statucie Dzielnicy Zaspa 
Rozstaje stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 

6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 
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„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
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8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 341 – Poz. 5560



„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Zaspa Rozstaje na rok 2021 i ich 
wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik Nr 35 do uchwały Nr XXX/785/20 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia …………….. 2020 r. 

 w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia  

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, w ten sposób, że 
w Statucie Dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Organy Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska,”, 

b)po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) Strona internetowa Dzielnicy – zakładka dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, 

13) Budżet Dzielnicy – plan finansowy przyjęty przez Radę w odniesieniu do środków finansowych 
przekazanych na działalność statutową Dzielnicy.”, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie 
o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie 
z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta 
Gdańska”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 
. 

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat 
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby 
prowadzącej sesję, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej 
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, Radni otrzymują 
na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a. 

3) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 
pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się 
protokoły lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
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„3) zwracać się do Radnych Miasta Gdańska o rozważenie możliwości złożenia interpelacji lub zapytań.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radni powinni szanować godność innych osób oraz unikać zachowań, które mogą godzić w dobre 
imię Rady, Dzielnicy i Miasta Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Legitymacja potwierdzająca posiadanie mandatu Radnego wydawana jest na jego wniosek złożony 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania. Do wniosku dołącza się dwa zdjęcia.”, 

4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.”, 

5) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale.”, 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na 
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wniosek 
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, Rada ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się 
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie 
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji. 

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane są Radnym oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. Projekt Budżetu Dzielnicy Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowanie zmiany Budżetu Dzielnicy 
Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą 
one rozpatrywane. 

8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą 
środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępnione są 
w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10. Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do 
Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje za pomocą środków elektronicznych.”, 

c) ust. 10-13 otrzymują brzmienie: 

„10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane 
z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie 
Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem sesji. 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
przekazując porządek obrad, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
sesje mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania), o ile Radni posiadają warunki techniczne umożliwiające im udział w zdalnym trybie 
obradowania.”, 
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6) w § 14 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 
wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od 
odwołania Przewodniczącego Rady. 

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję 
prowadzi Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże Radnego 
do prowadzenia sesji, sesje prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

7) w § 15: 

a) w ust. 1: 

-pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 
działalności, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5,”, 

-pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub mających 
wpływ na Dzielnicę,”, 

-pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konsultowanie z mieszkańcami Dzielnicy rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Budżetu Dzielnicy, jak również innych istotnych spraw dotyczących Dzielnicy,”, 

-uchyla się pkt 17 i 19, 

-pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) uchwalanie Budżetu Dzielnicy,”, 

-pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy, 

-po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) opiniowanie projektów przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie Dzielnicy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może określać: 

1) tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych w zakresie nieuregulowanym przez Statut, 

2) tryb przekazywania dostępu do kont na portalach społecznościowych lub zewnętrznych stron 
internetowych Rady nowo wybranym organom Dzielnicy, 

3) zasady udostępniania siedziby Radnym oraz innym podmiotom. 

4. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle współpracuje z Radnymi 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

8) w § 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, 
w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją 
w Zarządzie lub funkcją Przewodniczącego Rady, lub jego Zastępcy. Komisja Rewizyjna wykonuje 
czynności kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej przez Radę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 
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„7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji oraz porządek obrad przekazuje się Radnym na co 
najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Radny.”, 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.”, 

10) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta 
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przekazywanie treści uchwał Rady pocztą elektroniczną do Radnych Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, 
a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania części swoich 
obowiązków.”, 

11) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Rady, przeprowadza się głosowanie imienne.” 

b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady oraz uchwały, protokoły i listy obecności na 
posiedzeniach komisji gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady i przechowywanym w siedzibie Rady. Powyższy zbiór udostępniany jest w siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2. 

4. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji są ponadto udostępniane na Stronie internetowej 
Dzielnicy. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady, grupie Radnych liczącej co 
najmniej 1/3 statutowego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy. ”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Mieszkańcem Dzielnicy w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła Radzie pisemne oświadczenie, 
że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy.”, 

12) w § 20 uchyla się ust. 2, 

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz od 1 do 2 członków Zarządu.”, 

14) w § 28: 

a) w ust. 1: 
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- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 
przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 15 mieszkańców Dzielnicy,”, 

- pkt 7 uchyla się, 

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spraw dotyczących lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy, 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w § 34 ust. 5, Radzie oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia 
roku następnego, 

- po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu: 

„14) konsultowanie z organami Miasta Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 
realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających do 
dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie od tych podmiotów informacji o realizacji innych zadań 
dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy, 

15) występowanie do organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym jednostkom wniosków co do wykonanych prac 
remontowych i budowlanych, 

16) występowanie do organów Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 
o udzielenie informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy, 

17) bieżące informowanie Radnych oraz Radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta 
Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica, w tym w szczególności pocztą elektroniczną, 
o działaniach podejmowanych przez Zarząd.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy wykonywaniu kompetencji określonych w ust. 1 Zarząd ściśle współpracuje z Radnymi Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd 
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że opinie w sprawie 
projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej Rady Miasta Gdańska 
najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-
16 w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a o sposobie załatwienia sprawy powinni być zawiadomieni 
również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się 
Dzielnica.”, 

16) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 24 – 27 Statutu właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd oraz Radnych 
Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica o podjęciu 
przedmiotowych działań. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 
udzielają Zarządowi oraz Radnym Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica bieżących informacji o swoich działaniach podejmowanych na terenie 
Dzielnicy, które mogłyby być przedmiotem działań Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 13-15.”, 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 347 – Poz. 5560



17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu lub Radny może 
uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii 
w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również udzielić upoważnienia 
Członkowi Zarządu lub Radnemu do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym tematycznie zakresie 
i czasie.”, 

18) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska w wielkości ustalanej na jednego mieszkańca objętego rejestrem wyborców co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według algorytmu: 

a) 30% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych w równym stopniu na każdą 
z Dzielnic; 

b) 70% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z Dzielnic. 

3. Środki finansowe dla Dzielnicy powiększane są o środki dodatkowe zależne od frekwencji 
w wyborach do rad dzielnic danej kadencji. Środki dodatkowe ustala się na podstawie algorytmu, 
w którym: 

a) w przypadku frekwencji powyżej 14% do 16% uprawnionych do głosowania stawka określona 
w ust. 1 ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca; 

b) w przypadku frekwencji powyżej 16% uprawnionych do głosowania stawka określona w ust. 1 ulega 
zwiększeniu o 50% na jednego mieszkańca; 

4. Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 
mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 31 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Prezydent przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 
o której mowa w ust. 1. 

5. Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie: 

a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, integracji 
mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady; 

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej; 

d) ochrony środowiska; 

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa; 

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury; 

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady, w tym przedsięwzięciach o których mowa w lit. 
a-f z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na informowanie nie może przekroczyć 1% środków Dzielnicy. 

6. Zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy 
Miasta Gdańska realizowane ze środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja 
czynna. Teren wskazany na inwestycję nie może być zabudowany. Niedopuszczalne są inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową czy rowerową. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Miasto Gdańsk 
z właścicielem nieruchomości umowy użyczenia terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji 
planowanych nakładów na danym terenie. 

7. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f muszą obejmować co najmniej 70% Budżetu Dzielnicy. 
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8. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być realizowane 
w okresie dłuższym niż rok, jednak nie dłużej niż w okresie jednej kadencji Rady. 

9. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 5 na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. 

10. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie 
dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy. 

11. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone 
na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od 
dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. 
Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy 
w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana. 

12. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy przeprowadza się do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

13. Do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy Rada przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Sposób przekazywania 
przedsięwzięć określa Prezydent. W przypadku przedsięwzięć zakładających realizację wydarzeń 
z udziałem mieszkańców należy wskazać dodatkowo: czas rozpoczęcia i zakończenia, szacowaną liczbę 
uczestników, zasady naboru uczestników, szczegółowe koszty przedsięwzięcia. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz 
z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
wskazanego do realizacji ze środków Dzielnicy w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Radzie przysługuje odwołanie, które rozpatruje 
Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska i składający się z 3 przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu, 
którego wyznacza Prezydent Miasta Gdańska. 

15. Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinie na temat przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 5 lit. f, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy wydaje Konwent Makrodzielnicowy. 

16. Rada do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Uchwała obejmuje wszystkie planowane 
przedsięwzięcia wraz z kosztem. W uchwale mogą znajdować się wyłącznie przedsięwzięcia 
zarekomendowane pozytywnie w toku planowania, o którym mowa w ust. 13. Środki nierozdysponowane 
ujmowane są w rezerwie budżetowej. 

17. Środki na przedsięwzięcia ujęte w uchwale, o której mowa w ust. 16 są ujmowane w planach 
finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w uchwale, o której mowa w ust. 16 Rada  
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie od 2 stycznia roku budżetowego w formie uchwały 
zmieniającej, po określeniu możliwości realizacji przedsięwzięć oraz ich kosztu przez właściwe wydziały 
Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

19. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

20. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.”, 

19) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę lub przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.”, 

20) § 39 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady obejmuje w szczególności informację na temat liczby oraz 
przedmiotu przyjętych uchwał oraz frekwencji obecności poszczególnych Radnych podczas sesji, które 
odbyły się w roku poprzedzającym. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje w szczególności informacją na temat wykonania 
Budżetu Dzielnicy za rok poprzedzający.”, 

21) rozdział 6a otrzymuje tytuł: 

„Rozdział 6a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady”, 

22) w § 41: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

b) ust. 2 i 3 uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, 
Prezydent Miasta Gdańska zarządza ponowne wybory do Rady w terminie 90 dni od dnia poprzedniego 
terminu wyborów. W przypadku, gdy Rada nie została wybrana z przyczyn, o których mowa w § 
56 ust. 3 lub § 57 ust. 4, po raz trzeci, wybory przeprowadza się w następnej kadencji Rady Miasta 
Gdańska.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy Rada została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska 
zarządza wybory przedterminowe do Rady w terminie 90 dni od dnia podjęcia przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały o rozwiązaniu Rady.”, 

23) w § 46: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów Radnych,”, 

b) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.”, 

24) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców 
objętych rejestrem wyborców.” 

25) w § 54 ust. 3 i 4 uchyla się, 

26) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie 
zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną 
w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

27) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie 
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne 
wybory przeprowadza się w trybie § 41.”, 

28) w § 57: 

a) w ust. 3 pkt 3 uchyla się, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub 
równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 4.” 

29) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.”, 

30) § 78 uchyla się, 

31) w § 80: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego do Miejskiej Komisji, 

3) utraty prawa wybieralności, o którym mowa w § 53, lub nie posiadania go w dniu wyborów, 

4) niezłożenia ślubowania w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wyboru,”, 

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nieobecności na wszystkich sesjach Rady w ciągu roku, licząc od poprzedniej obecności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie mandatów Radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska 
w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fakt wygaśnięcia mandatu Radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 potwierdza 
Miejska Komisja, w drodze uchwały, nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5, 8 o wystąpieniu przyczyny 
wygaśnięcia mandatu Miejską Komisję zawiadamia Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.”, 

32) w § 81: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który 
nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
Radnego, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.”, 

d) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 76 ust. 4.”, 

33) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„§ 83. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady 
Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu 
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska oraz właściwe przepisy ustawowe, 
w szczególności, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”, 

34) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy w siedzibie Rady.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - 
Tysiąclecia. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że § 1 pkt 14 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała Rady Miasta Gdańska, o której mowa w § 34 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, określająca środki finansowe Dzielnic Miasta Gdańska na rok 2022 podejmowana jest do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 

5. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 34 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1, dotyczące rodzajów przedsięwzięć planowanych ze środków Dzielnicy na rok 2022 przeprowadza się 
do 30 czerwca 2021 r. 

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 34 ust. 13 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, 
planowane na 2022 rok przekazywane są Prezydentowi Miasta Gdańska do 15 lipca 2021 r., 
a informacja o możliwości ich realizacji wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przekazywana jest 
Radom do 30 września 2021 r. 

7. Opinia Konwentu Makrodzielnicowego, o której mowa w § 34 ust. 15 załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, na temat przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 lit. f załącznika nr 1 do uchwały 
zmienianej w § 1, planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy na rok 2022 wydawana jest do 
31 października 2021 roku. 

8. Uchwała, o której mowa w § 34 ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej w § 1, w sprawie 
przyjęcia Budżetu Dzielnicy na 2022 r. podejmowana jest do 30 listopada 2021 r. 

9. Do środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - 
Tysiąclecia na rok 2021 i ich wydatkowania stosuje się przepisy § 34 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej 
w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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