
ZARZĄDZENIE NR 189/21 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 15 lutego 2021 

 

w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych 

dotyczących zmian statutów dzielnic 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) oraz § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXX/494/15 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 12.01.2016 r. Nr 

2016 poz. 63 ze zm.) oraz §5 Uchwały 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 (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 21.12.2020 r. poz. 5560 ze zm.), zarządza się, co 

następuje:  

§ 1. W Zarządzeniu Nr 51/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnic, w załączniku 

nr 1, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 „Regulamin konsultacji” dodaje się w §7 ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Jeżeli formularz zgłaszania uwag, złożony w terminie przewidzianym w §2 ust. 2, nie spełnia 

wymagań ustalonych w  Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 

dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących 

zmian statutów dzielnic, Zespół wzywa wnoszącego do usunięcia braków  

w terminie 3 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie formularza 

uwag bez rozpoznania.”   

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańska – 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz wywiesza 

się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12. 

 

    

        PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

        /-/ 

        Aleksandra Dulkiewicz 


